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 انتهاكات سلطات االحتالل اإلسرائيلي للحماية الدولية للطواقم الطبية الفلسطينية
 

 الباحث/ محمد زايد
 ملخص البحث

تقديرا للدور الكبير الذي يقوم به أفراد الطواقم الطبية خالل الحروب، فقد عمل القانوني الدولي على 
 ة.ايجاد نظام شامل لحمايتهم أثناء قيامهم بمهامهم االنساني

وفي فلسطين تواصل سلطات االحتالل االسرائيلي انتهاكاتها بحق الطواقم الطبية ما يؤدي لتعرضهم 
 لخطر مباشر قد يفقدون به حياتهم؛ أو تمنعهم من القيام بمهامهم في انقاذ الجرحى.

االنساني  وهنا جاءت هذه الدراسة للتعرف على الطواقم الطبية والمقصود بها بموجب أحكام القانون الدولي
باإلضافة للتعرف على الحماية الدولية المقررة لهم؛ وكذلك االحاطة بصور من االنتهاكات اليومية التي 
تتعرض لها الطواقم الطبية الفلسطينية جراء ممارسات االحتالل العنصرية واالجرامية بحقهم واآلثار 

آليات تطوير حماية الطواقم الطبية سواء المترتبة على تلك االنتهاكات؛ وأخيرا تحاول الدراسة البحث في 
على المستوى المحلي واالقليمي أو حتى على المستوى العالمي من أجل أن تقوم تلك الطواقم بمهامها 

 على أكمل وجه.
Abstract 

In recognition of the major role played by medical personnel during wars, the 

international laws were put in place to work on finding a comprehensive system 

to protect them while carrying out their humanitarian duties. 

 

In Palestine, the Israeli occupation authorities continue their violations against 

the medical staff has exposed them to risk their own lives; and/or impede or 

prevent them from carrying out their rescue mission. 

This study was to identify the medical staff and the existing international 

humanitarian laws to protect them, as well as to shed a light on the daily 

violations against the Palestinian medical crews because of racism and crime 

against them and the consequences of those violations occupation practices. 

Finally the study explored ways to enhance the protection of medical personnel 

mechanisms, both at the local and regional or even global level in order to allow 

those teams to safely practice their mission to the fullest. 

 ة:ـــمقدم
أثناء ممارستهم لمهامهم الطبية خالل  ،مما ال شك فيه أن أفراد الطواقم الطبية يتعرضون لخطر كبير

وهم أيضا يمثلون أطهر كائن في الحرب إذ يحملون الحياة لمن هم بأشد الحاجة  ،الحروب بشكل عام
لمهم الذي يقوم به رجال الطواقم ونظرا للدور اين بفقدان حياتهم في زخم المعركة، للجرحى المهدد ،إليها

 ،فقد أوجد القانون الدولي مجموعة من النصوص القانونية التي شددت على ضرورة حمايتهم ،الطبية
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ووضع لهم العديد من الحقوق التي من  ،وشملهم بنصوص خاصة تحرم االعتداء عليهم أو استهدافهم
بعدة التزامات حتى ال يكونوا عرضة  وألزمهم ،شأنها أن تخفف حجم المخاطر التي يتعرضون لها

 للهجمات العسكرية.
إال أنها عرضة  ،وبالرغم من الحماية الكبيرة التي قررتها نصوص القانون الدولي للطواقم الطبية

ولعل ما كرسته سلطات االحتالل  ،للمخاطر في العديد من مناطق النزاع وعلى وجه التحديد في فلسطين
عادية نظرا لضعف عنصر  ا  أصبحت أحداث ،الحجر في األرض المحتلةمن انتهاكات طالت البشر و 
إال  ،وهذا مرجعه باألساس لتأثير السياسة الدولية في حماية المجرم الحقيقي ،الجزاء عن تلك االنتهاكات

االحتالل بحق الطواقم  وتوثيق انتهاكاتأن ذلك ال يمكن أن يشكل سوى دافعا مستمرا من أجل فضح 
 .دافها ومنعها من قيامها بأعمالهاالطبية واسته

 أهداف وأهمية البحث
ذلك أن االحتالل  ،لطواقم الطبية العاملة في فلسطينالبحث أهمية كبيرة في التذكير بمعاناة ل

خالل قيامهم بأعمالهم النبيلة إلنقاذ الجرحى واألطفال والفئات  ،ااالسرائيلي ال يتوانى في استهدافه
وهنا تكمن أهمية البحث في فضح جرائم االحتالل  ،ة الحرب اإلسرائيليةالضعيفة التي طحنتها آل

ويحاول البحث وضع اآلليات الالزمة لقيام الطواقم الطبية بأعمالها على  ،اإلسرائيلي بحق الطواقم الطبية
 خالل تطوير وسائل حمايتها.الوجه األمثل مع 

 مشكلة البحث
لشتى أنواع االنتهاكات والجرائم بفعل قوات االحتالل تتعرض الطواقم الطبية العاملة في فلسطين 

التي وفرت  ،الحائط كافة االتفاقيات الدولية ضاربة بعرض ،هااإلسرائيلي التي ال تتوانى في استهداف
يحاول و  ،ذلك كثرة المخاطر التي تتعرض لهانظرا للدور الكبير الذي تقوم به وك الحماية للطواقم الطبية

حماية المقررة للطواقم الطبية الفلسطينية ومدى االنتهاكات التي تتعرض لها من قبل البحث التعريف بال
 االحتالل االسرائيلي.

 أسباب اختيار الموضوع
 .الدور الكبير والمهم الذي تقوم به الطواقم الطبية في مساعدة ضحايا الحروب 
 مها.المخاطر المختلفة التي تتعرض لها الطواقم الطبية أثناء القيام بمها 
  اقم الطبية.المخاطر التي قد تصيب ضحايا الحروب بسبب استهداف الطو 
  وهنا يجب مواصلة  ،انتهاك قواعد القانون الدولي االسرائيلي االحتالل سلطاتمواصلة

 .وتوثيقها بحق الطواقم الطبية ،فضح تلك الجرائم واالنتهاكات
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 منهج البحث
مع األخذ بعين االعتبار معايير  ،جا بالمنهج التحليليسيتم االعتماد على المنهج االستقرائي ممزو 

من أجل  ،البحث القانوني التي تتطلب توثيق النصوص القانونية والتعليق عليها كلما دعت الحاجة
 لوصول للنتائج السليمة.ا

 البحثخطة 
 والحماية القانونية المقررة لهاالتعريف بالطواقم الطبية  مبحث تمهيدي/
 هاليات عملوآ لتعريف بالطواقم الطبيةاالمطلب األول/ 

 الحماية القانونية المقررة للطواقم الطبيةالثاني/  المطلب
 / انتهاكات سلطات االحتالل االسرائيلي للحماية المقررة للطواقم الطبيةاألولالمبحث 

 االحتالل االسرائيلي تجاه الطواقم الطبية الفلسطينية سلطاتواجبات المطلب األول/ 
 صور انتهاكات سلطات االحتالل اإلسرائيلي الموثقة تجاه الطواقم الطبية الفلسطينيةالثاني/  المطلب

 / المسئولية عن انتهاكات الحماية المقررة ألفراد الطاقم الطبيةالثانيالمبحث 
 األعمال التي تشكل جرائم معاقب عليها دوليا   /المطلب األول
 االسرائيلي الجنائية عن استهداف الطواقم الطبيةاالحتالل  سلطاتمسئولية / المطلب الثاني
 االحتالل االسرائيلي المدنية عن استهداف الطواقم الطبية سلطاتمسئولية  /المطلب الثالث

 / آليات الرقابة على حماية الطواقم الطبيةالثالثالمبحث 
 رقابة المنظمات واللجان الدولية /المطلب األول
 رقابة الدول /المطلب الثاني

 الرقابة القضائية /لمطلب الثالثا



 

 

168 

 التعريف بالطواقم الطبية والحماية القانونية المقررة لها/ تمهيدي مبحث
كان نتيجة  التعريفا الوصول لهذو  ،اعتنى القانون الدولي اإلنساني بتعريف أفراد الطواقم الطبية   
تعريف بالطواقم الطبية بينما ينفرد مطلبين يعالج األول الإلى مبحث م هذا اليتم تقسو  ،راكمات تاريخيةت

 .لهاالثاني لتحديد نظام الحماية القانونية المقررة 
 التعريف بالطواقم الطبية، وآليات عملها.المطلب األول/ 

ا من التطور التاريخي ومن ثم  يعالج هذا المطلب ثالثة جوانب أساسية في تعريف الطواقم الطبية بدء 
 .هاطبية وأخيرا آليات عملالتعريف القانوني للطواقم ال

 الفرع األول/ التطور التاريخي لمفهوم الحماية القانونية للطواقم الطبية.
هو التاريخ الحقيقي لميالد فكرة إنشاء اللجنة الدولية للصليب  (1)يعتبر تاريخ معركة سولفرينو     

خلفت اآلالف من القتلى  بشاعة تلك المعركة التي ،Henry Dunant(2)األحمر، فقد شاهد هنري دونان 
والجرحى، وعند عودته إلى سويسرا ألف كتابه الشهير تذكار سولفرينو والذي احتوى على نداءين مهيبين، 

تضمن االعتراف ى وقت الحرب، أما النداء الثاني فكان األول لتشكيل جمعيات إغاثة لمساعدة الجرح
 لي.بالمتطوعين بجمعيات اإلغاثة وحمايتهم بموجب اتفاق دو 

م شكلت جمعية جنيف للمنفعة العامة لجنة من خمسة أفراد عرفت باسم اللجنة 3681وفي عام 
الدولية إلغاثة الجرحى، التي أصبحت فيما بعد تعرف باسم اللجنة الدولية للصليب األحمر، وقد عملت 

دولية، على ترجمة أفكار هنري دونان إلى خطوات عملية، حيث صاغت تلك األفكار في شكل معاهدة 
م، وتم اعتماد الشارة 68/31/3681وقد تجسد ذلك في المؤتمر األول الذي افتتح في جنيف بتاريخ 

ود المميزة للجنة الدولية للصليب األحمر، وهي عبارة عن مقلوب لعلم سويسرا الوطني، وذلك تقديرا  لجه
دمات الطبية في ميدان ومن أجل إضفاء الطابع الرسمي على حماية الخسويسرا في دعم هذه اللجنة، 

مؤتمرا  دبلوماسيا  في جنيف عام سويسرا القتال والحصول على اعتراف دولي بالصليب األحمر، عقدت 
م، شارك فيه ممثلو اثنتي عشرة حكومة، واعتمدوا معاهدة حملت عنوان: اتفاقية جنيف لتحسين 3681

 .(3)حال جرحى الجيوش في الميدان
 
 

                                                           

مساوي، وقد سقط خالل سولفرينو: بلدة تقع في شمال ايطاليا، شهدت معركة عظيمة دارت بين الجيش الفرنسي والجيش الن - (1)
 م.3681يونيو 61ست ساعات ما يزيد عن أربعين ألف بين قتيل وجريح، وكان ذلك في يوم 

وناشط اجتماعي، وفي رحلة  سويسري ، وهو رجل أعمال م3131وتوفي في عام  جنيففي  م3666هنري دونان: ولد في العام  - (2)
ب الصليم إلى إيطاليا سجل ذكرياته وخبراته في كتاب اسماه ذكريات سولفرينو تخليدا للمعركة العظيمة ومهد لتأسيس 3681عمل سنة 

 .م3113سنة  فرنسامن  فريدريك باسوهو أول من حصل على جائزة نوبل للسالم مناصفة مع  ،3681عام  األحمر
الطبعة الثامنة،  ،www.icrc.orgلعنكبوتية: تعرف على اللجنة الدولية للصليب األحمر، من منشورات اللجنة على الشبكة ا - (3)

 بتصرف. ،8/7، صم6116ابريل/نيسان 

http://ar.wikipedia.org/wiki/1828
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%81
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%81
http://ar.wikipedia.org/wiki/1910
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3%D8%B1%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3%D8%B1%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%84%D9%8A%D8%A8_%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B1_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%84%D9%8A%D8%A8_%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B1_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
http://ar.wikipedia.org/wiki/1863
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D9%83_%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D9%83_%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/1901
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 طواقم الطبية/ التعريف بالالثاني الفرع
هم أنب الطواقم الطبيةأفراد م 3177لعام  عرفت المادة الثامنة من الملحق البروتوكول األول     

ما و األشخاص الذين يخصصهم أحد أطراف النزاع إما لألغراض الطبية دون غيرها المذكورة في الفقرة هـ " ا 
ما لتشغيل وسائط النقل الطبي الطبية،إلدارة الوحدات   ويشمل التعبير: ،أو وقتيا   دائما   وا 

 التابعين ألحد أطراف النزاع. مدنيين،عسكريين كانوا أم  الطبية،الخدمات  أفراد-3
وغيرها من جمعيات اإلسعاف  ،ن لجمعيات الصليب األحمر الوطنيةالخدمات الطبية التابعي أفراد-6

 لألصول المرعية. الوطنية الطوعية التي يعترف بها ويرخص لها أحد أطراف النزاع وفقا  
الخدمات الطبية التابعين للوحدات الطبية أو وسائط النقل الطبي المشار إليها المادة  أفراد-1
 ."التاسعة

الخاصة بتعريف "الوحدات الطبية" أنها المنشآت وغيرها من الوحدات عسكرية  (ه)وأضافت الفقرة 
جالئهم كانت أم مدنية التي تم تنظيمها لألغراض الطبية أي البحث  عن الجرحى والمرضى والمنكوبين وا 
األمراض ويشمل التعبير  والوقاية من األولية،ونقلهم وتشخيص حالتهم أو عالجهم بما في ذلك اإلسعافات 

الطبية والصيدلية لهذه والمخازن المستشفيات ومراكز نقل الدم ومعاهد الطب الوقائي والمستودعات 
 .تحركة دائمة أو وقتيةويمكن أن تكون ثابتة أو م الوحدات،

نقل الجرحى والمرضى والمنكوبين في البحار وأفراد الخدمات  بأنه"النقل الطبي"  (و)وعرفت الفقرة 
حميها االتفاقيات سواء كان النقل في البر أو في الماء أم في تالطبية التي  الطبية والمعدات واإلمدادات

ئمة أو وقتية ة وسيطة نقل عسكرية كانت أم مدنية داز "وسائط النقل الطبي" أي وجاء في الفقرة ،الجو
 .تخصص للنقل الطبي

 / آليات عمل الطواقم الطبيةالثالث الفرع
مما الشك فيه أن أفراد ورجال الطواقم الطبية يقومون بأعمال كبيرة من أجل جعل الحروب أخف 

 ،اإلنساني في شكله الحديث ولعل هذا العمل هو أحد األهداف المرجوة من وجود القانون الدولي ،ضررا
 يمكن تلخيصها فيما يلي/و ،وتتعدد آليات عمل الطواقم الطبية

 / البحث عن الجرحى والمرضى والمفقودين والمنكوبين والجثث في أماكن النزاع.أوال
 ونقلهم لألماكن األكثر أمنا. ،/ إجالء المصابين والجرحىثانيا
والمناطق التي قد تندلع فيها مواجهات في أي لحظة،  / اإلقامة بالقرب من مناطق التماس،ثالثا

 تحسبا لنقل المصابين والجرحى وتقديم العالج المبكر لهم.
 / تقديم العالج الميداني للجرحى المصابين بجروح طفيفة، ولمن هم بحاجة لرعاية صحية.رابعا

 مركبات لإلسعاف المبكر.وذلك بما يتوفر لهم من  ،جرحى للمستشفيات وللوحدات الطبية/ نقل الخامسا
 ./ تقديم العالج الالزم في المستشفيات والوحدات الطبيةسادسا
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تزويد المستشفيات العامة والميدانية بما يحتاجونها من أغراض طبية وذلك من خالل جلبها  /سابعا
 من معاهد الطب الوقائي وبنوك الدم والمستودعات والمخازن الطبية والصيدلية.

الوحدات إدارة وتشغيل وهي: إما  ،عمل الطواقم الطبية فهي تتنوع إلى اثنتين وبالنظر آلليات
 .(1)إدارة وتشغيل وسائل النقل الطبيأو  ،والمنشآت الطبية

 الثاني/ الحماية القانونية المقررة للطواقم الطبية المطلب
نظرا للدور المميز  ،ليهموحظر االعتداء ع ،أولى القانون الدولي حماية خاصة ألفراد الطواقم الطبية    

 يعالج األول النظام القانونيفروع من خالل تقسيمه لثالث  المطلبوسوف نعالج هذا  ،الذي يقومون به
، في حين يتناول الثاني االلتزامات التي فرضها القانون الدولي على أفراد للحماية المقررة للطواقم الطبية

 د الطواقم الطبية.حقوق أفرا األخيريتناول و  ،الطواقم الطبية
 األول/ النظام القانوني لحماية الطواقم الطبية الفرع

 يتكون النظام القانوني لحماية الطواقم الطبية من مجموعة من القوانين واالتفاقيات والمواثيق الدولية    
التي نصت على حماية أفراد الطواقم الطبية وضرورة احترامهم وتسهيل المرور اآلمن لهم للوصول 

 ،هي بدورها التي تكون القانون الدولي اإلنسانيوالجدير ذكره أن تلك االتفاقيات  ،للجرحى والمصابين
وأبرز ما ورد في  ،وسنستعرض أهم االتفاقيات الدولية التي تشكل النظام القانوني لحماية الطواقم الطبية

 كل اتفاقية.
 21لحة في الميدان القوات المساتفاقية جنيف األولى لتحسين حال الجرحى والمرضى بأوال/ 
 م.2191أغسطس 

زام الدولة المحايدة بحماية أفراد الوحدات الطبية الذين يصلون إلعلى ( 1)تفاقية في المادة االنصت 
الطبية عقد ما شاءت من االتفاقيات  المتعاقدةأن لألطراف  (8)فيما جاء في نص المادة  ،ألراضيها
ولعل أهم ما ذكر في الحماية  ،ات الطبيةماية المقررة لرجال الخدمعدم المساس بالح لضمان الثنائية

على  (31)المتحركة إذ نصت المادة الثابتة و المقررة للطواقم الطبية هي حماية المنشآت والوحدات الطبية 
رام وحماية أفراد احت( واجب 61) المادةوجاء في  ،الطرف الخصم ديوقعت بأي إذاحظر استهدافها حتى 

 .ت الطبيةالخدما
 21اتفاقية جنيف الثانية لتحسين حال جرحى ومرضى وغرقى القوات المسلحة في البحار ثانيا/ 
 م.2191أغسطس 

اشتركت هذه االتفاقية مع االتفاقية األولى في عدد من المواد التي تنظم الحماية المقررة للعاملين في 
انية بأنها أعطت األولوية لتسهيل مهام الخدمات في الفقرة الث (36)وتميزت المادة  ،مجال الخدمات الطبية

                                                           

، م6111بيروت، -عة والتوزيع، لبنانعلي عواد، قانون النزاعات المسلحة، الطبعة األولى، دار المؤلف للنشر والطبا - (1)
 .336-333ص
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لهم للقيام بمهامهم على أكمل وتأمين ممرات بحرية آمنة  ،الطبية كلما سنحت الفرصة بعد كل اشتباك
بل  ،وحظر أسرهم ،مجال الخدمات الطبيةضرورة احترام العاملين في  (18)وجاء في المادة  ،وجه

ومنعت احتجازهم إال لضرورة كأن يكون بين األسرى من  ،لهمفرضت على الدول المتحاربة تسهيل تنق
 العسكريين مصابين أو بحاجة لرعاية طبية.

 م.2191أغسطس  21ملة أسرى الحرب اتفاقية جنيف الثالثة بشأن معاثالثا/ 
على أن أفراد الخدمات الطبية الذين تستبقيهم الدولة اآلسرة لمساعدة أسرى  (11)نصت في المادة 

ال يعتبرون أسرى حرب، ولهم مع ذلك أن ينتفعوا كحد أدنى بالفوائد والحماية التي تقضي بها هذه الحرب، 
 لألسرى.االتفاقية، كما تمنح لهم جميع التسهيالت الالزمة لتقديم الرعاية الطبية 

أغسطس  21اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية األشخاص المدنيين في وقت الحرب رابعا/ 
 م.2191

الطبية  فراد الطواقمألتوفير الحماية على على ضرورة أن يعمل أطراف النزاع  (37) ي المادةنصت ف
للطواقم فرضت على أطراف النزاع تأمين طرق مرور  (61) في حين أن المادة ،العاملة في منطقة النزاع

أمين مرورها االحتالل بحماية الطواقم الطبية وت سلطات إلزام( على 88/88ونصت المادتين )، الطبية
 .الطبيةوحماية المنشآت 

 .م2111 األول اإلضافي إلى اتفاقيات جنيفالملحق البروتوكول خامسا/ 
الحماية  (38)وحتى المادة  (36)رد في المواد من و وأ ،( أفراد الخدمات الطبيةج/6ة )عرف في الماد

والحق يقال أن لب النظام عة لها، واإلنشاءات التاب توالوحدا ،القانونية التي تتمتع بها الطواقم الطبية
ألنه نص صراحة وبتفصيل على  ،القانوني للحماية الدولية للطواقم الطبية يوجد في هذا البروتوكول

 المهمات التي تندرج تحتها مفهوم الطواقم والخدمات الطبية باإلضافة إلى الحماية المقررة لهم.
 .م2111تفاقيات جنيف الملحق البروتوكول الثاني اإلضافي إلى اسادسا/ 

جب أن يلتزم بها أطراف النزاع تجاه يعلى الحماية التي  (36إلى  1نص صراحة في المواد من )
 الطواقم الطبية واالجراءات الواجبة لتسهيل أداء مهماتهم.

ونرى بأن المتتبع جيدا لالتفاقيات الدولية السابقة يجدها في مجملها نصت صراحة على حماية 
بية وتسهيل عملها، وأوجبت على أطراف النزاع ذلك، وقد نجد بعض النصوص التي تم تكرراها الطواقم الط

نما بهدف تأكيد تلك الحماية في كل  ولو ضمنيا في كافة االتفاقيات، وهذا ليس عبثا أو اعتباطيا وا 
ية وهذا ما نصت الظروف، وحتى ال تكون االتفاقيات الدولية عقبة في قيام الطواقم الطبية بمهامها االنسان

 عليه صراحة بأنه ال يجوز االحتجاج بنصوص االتفاقيات لمنع الطواقم الطبية من أداء مهامها اإلنسانية.
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 الثاني/ واجبات أفراد الطواقم الطبية الفرع
وليس  ،إن أي نظام قانوني البد وأن يشتمل على واجبات وحقوق حتى يكون نظام شامل متكامل    

لقانون الدولي على أفراد الطواقم الطبية عدة التزامات حتى يستفيدوا من الحماية المقررة غريبا أن يفرض ا
وفيما  ،االنسانية ولكي يفوتوا الفرصة على أطراف النزاع في مضايقتهم أو منعهم من أدائهم لمهامهم ،لهم

 يلي نستعرض أهم تلك االلتزامات/
/ يجب أن يكون للعاملين في المجال الطبي هوية يةأوال/ تحديد هوية أفراد الطواقم والخدمات الطب

ويسهل التعرف عليهم وعلى أسمائهم لدى جميع أطراف النزاع، ووجود الهوية يمنع عنهم شبهة  ،معروفة
 .(1)معيناالنحياز لطرف 

/ والتي تدل على أن المركبة أو المنشأة أو الشخص الذي يضع ثانيا/ االلتزام بإبراز الشارة المميزة
 .(2)الطبية ارة على سترته تابع للطواقمالش

/ فيجب على الطواقم الطبية االلتزام ثالثا/ االلتزام بمتابعة التطور التكنولوجي للتعرف عليهم
 .لتسهيل التعرف عليهم ئل االتصال الالسلكي واالنترنتكوسا ،الحديثة لتقنياتباستخدام ا
 اق خدماتهم االنسانية.االمتناع عن القيام بأية أعمال تخرج عن نطرابعا/ 

 .(3)مبدأ الضرورة الطبية اعدم التمييز بين الجرحى الذي يحتاجون لخدماتهم وفقخامسا/ 
 االلتزام بعمليات التنسيق مع الجهات المختصة كاللجنة الدولية للصليب األحمر.سادسا/ 
 نزاع.تعريف أنفسهم والجهات التي يتبعوا لها متى طلب منهم ذلك من أطراف السابعا/ 

 .(4)ممنوحة لهم/ ال يجوز التنازل في أي حال من األحوال جزئيا  أو كلية  عن الحقوق الثامنا
لمنشآت الثابتة والوحدات الطبية المتحركة ألغراض عسكرية، غير أنه ال اال يجوز استخدام تاسعا/ 

 .(5)يحدد مهلة زمنية معقولةيجوز وقف الحماية عنها إال بعد توجيه إنذار 
طراف إال األحد ألوحداتها الطبية ابعة لدولة محايدة خدمات / ال تقدم الجمعية المعترف بها التاعاشر 

بعد حصولها على موافقة مسبقة من الحكومة التي تتبعها الجمعية وعلى ترخيص من طرف النزاع 
 .(6)المعني
 
 

                                                           

 م.3177المتعلقة بتحقيق الهوية الملحقة بالبروتوكول األول لعام  من الالئحة 6من البروتوكول األول، والمادة  36المادة انظر  – (1)
 م3177من الالئحة المتعلقة بتحقيق الهوية الملحقة بالبروتوكول األول لعام  8المادة  انظر - (2)
انظر  ،اتهومن شأن عالجه المبكر انقاذ حي ،الضرورة الطبية: تعني أن يعالج المصاب الذي هو في حالة صحية حرجة جدا - (3)

 م.3111من اتفاقية جنيف األولى لعام  36المادة 
 م.3111من اتفاقية جنيف األولى لسنة  7المادة  - (4)
 م3111من اتفاقية جنيف األولى لسنة  63المادة  - (5)
 م3111من اتفاقية جنيف األولى لسنة  67المادة  - (6)
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 حقوق أفراد الطواقم الطبيةالمطلب الثالث/ 
ناء ممارستهم لمهامهم اني عدة حقوق ألفراد الطواقم الطبية يتمتعون بها أثأوجد القانون الدولي االنس    

 الحقوق ما يلي/ تلك ومن صوراالنسانية، 
 .(1)نسخة بديلة حالة فقدها وحقهم فيمن بطاقات هويتهم، هم ال يجوز تجريد/ أوال
 .(2)ال تكون أحكام القانون الدولي عقبة في سبيل األنشطة اإلنسانية/ ثانيا

على الطرف يقع لمتحركة، و االثابتة و  والوحدات الطبية ال يجوز بأي حال الهجوم على المنشآت/ لثاثا
 .(3)التأكد من أن المنشآت والوحدات الطبية في منأى عن الهجماتعبء المهاجم 

 .(4)ضمان مرورهم اآلمن في مناطق النزاع أو خروجهم ودخولهم للمناطق المحاصرة/ رابعا
الطبية المشتغلين بصفة كلية في البحث عن الجرحى والمرضى  الطواقمرام وحماية أفراد يجب احت/ خامسا

 .(5)أو جمعهم أو نقلهم أو معالجتهم
 .(6)ال يجوز استبقائهم يجوز أسر أفراد الطواقم الطبية، و ال/ سادسا
بجميع أحكام  ير،تقدومع ذلك فإنهم ينتفعون على أقل  د الطواقم الطبية أسرى حربال يعتبر أفرا/ سابعا

 .(7)واألصل إخالء سبيلهم فورا الحرب،بشأن معاملة أسرى  الثالثة اتفاقية جنيف
التابعة للقوات المسلحة مخصصة لرعاية والثابتة تبقى المهمات المتعلقة بالوحدات الطبية المتحركة / ثامنا

 .(8)الجرحى والمرضى إذا وقعت في قبضة الطرف الخصم
 .(9)سائل نقل الجرحى والمرضى شأنها شأن الوحدات الطبية المتحركةيجب احترام و / تاسعا
االحتالل أن تضمن استمرار تأمين الحاجات الطبية للسكان المدنيين في  سلطاتيجب على / عاشرا

االحتالل أن تستولي على الوحدات الطبية المدنية أو  لسلطاتوال يجوز  ،األقاليم المحتلة على نحو كاف
 .(10)هيزاتها أو خدمات أفرادهاا أو تجمعداته

                                                           

 م3177ملحقة بالبروتوكول األول لعام من الالئحة المتعلقة بتحقيق الهوية ال 6المادة  - (1)
 م.3111من اتفاقية جنيف األولى لسنة  1المادة  - (2)
 م.3111من اتفاقية جنيف األولى لسنة  31المادة  - (3)
 م.3111من اتفاقية جنيف األولى لسنة  38المادة  - (4)
 م.3111من اتفاقية جنيف األولى لسنة  61المادة  - (5)
 م.3111اتفاقية جنيف األولى لسنة  من 66المادة  - (6)
 م.3111من اتفاقية جنيف األولى لسنة  66المادة  - (7)
 م.3111من اتفاقية جنيف األولى لسنة  11المادة  - (8)
 م.3111من اتفاقية جنيف األولى لسنة  18المادة  - (9)
 3177من البروتوكول االضافي األول لسنة  31المادة  - (10)
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وتسدى كل مساعدة ممكنة عند  ،احترام وحماية أفراد الخدمات الطبية المدنيين أمر واجب/ أحد عشر
االقتضاء ألفراد الخدمات الطبية المدنيين العاملين في منطقة تعطلت فيها الخدمات الطبية المدنية بسبب 

 القتال.
إيثار أي شخص  المهام،في أداء هذه  األفراد،أن تطلب إلى هؤالء االحتالل  لسلطاتال يحق / اثنا عشر

 كان باألولوية في تقديم العالج إال العتبارات طبية.
 ال يجوز إرغام هؤالء األفراد على أداء أعمال ال تتالءم مع مهمتهم اإلنسانية./ ثالثة عشر
كان مع مراعاة إجراءات المراقبة يحق ألفراد الخدمات الطبية المدنيين التوجه إلى أي م/ أربعة عشر

 واألمن التي قد يرى الطرف المعني في النزاع لزوما  التخاذها.
 طبي.العقاب على أي شخص لقيامه بنشاط ال يجوز بأي حال من األحوال توقيع / خمسة عشر

يام ال يجوز إرغام األشخاص الذين يمارسون نشاطا  ذا صفة طبية على إتيان تصرفات أو الق/ ستة عشر
 .عمال تتنافى وشرف المهنة الطبيةبأ

ال يجوز إرغام أي شخص يمارس نشاطا  ذا صفة طبية على اإلدالء بمعلومات عن الجرحى / سبعة عشر
والمرضى الذين كانوا أو ما زالوا موضع رعايته ألي شخص سواء أكان تابعا  للخصم أم للطرف الذي 

 .(1)مات قد تلحق ضررا  بهؤالء الجرحىينتمي هو إليه إذا بدا له أن مثل هذه المعلو 
 / انتهاكات سلطات االحتالل االسرائيلي للحماية المقررة للطواقم الطبيةاألولالمبحث 

مارست سلطات االحتالل االسرائيلي شتى أنواع االنتهاكات بحق الطواقم الطبية واستهدفتهم بالقتل      
مهم االنسانية، في مخالفة واضحة وصريحة ألحكام والجرح واالعتقال والحجز والمنع عن أدائهم لمها

االحتالل  سلطاتالملقاة على عاتق  االلتزاماتأهم  توضيح وسنحاول فيما يلي ،القانون الدولي االنساني
المطلب الثاني صور  يتناولوهو موضوع المطلب األول، فيما  الفلسطينية االسرائيلي تجاه الطواقم الطبية

 د الطواقم الطبية الفلسطينية.توثيقية لالنتهاكات ض
 االحتالل االسرائيلي تجاه الطواقم الطبية الفلسطينية سلطاتاألول/ واجبات المطلب 

يمكن تقسيم الواجبات الملقاة على سلطات االحتالل تجاه الطواقم الطبية؛ إلى نوعين من االلتزامات؛      
الفرع األول، أما الثاني فهي واجباتها تجاه  األول واجباتها تجاه أفراد الطواقم الطبية؛ وهو موضوع

 المنشآت الطبية.
 االحتالل اإلسرائيلي تجاه أفراد الطواقم الطبية سلطاتالفرع األول/ واجبات 

، ويجب أفراد الطواقم الطبيةاالحتالل اإلسرائيلي االلتزام بعدم اعتقال أو حبس  سلطاتيجب على      
وال  ،لتمكينهم من القيام بمهامهم اإلنسانية على الوجه األكمل لهمة عليها أيضا تقديم كل مساعدة ممكن

                                                           

 3177من البروتوكول االضافي األول لسنة  38و38 المادة - (1)



 

 

175 

وال يجوز  ،بإيثار أي شخص كان باألولوية في تقديم العالج إال العتبارات طبية يحق لها أن تطالبهم
 إرغام هؤالء األفراد على أداء أعمال ال تتالءم مع مهمتهم اإلنسانية.

 ،االسرائيلي باحترام وحماية أفراد الطواقم الطبية الفلسطينية االحتالل سلطاتوكذلك يجب أن تلتزم 
المتحركة  الطبية الوحدات استهدافويكون ذلك من خالل حظر مهاجمتهم أو تعريضهم لخطر، وال يجوز 

وحدات الطبية عبء التأكد من أن تلك ال سلطات االحتاللكسيارات االسعاف، وفي حال الهجوم يقع على 
االحتالل االسرائيلي بالمرور اآلمن ألفراد الطواقم الطبية، سلطات وكذلك تلتزم ات، في منأى عن الهجم

 أثناء عمليات نقل الجرحى أو تزويد الوحدات الطبية بالمواد الطبية الالزمة.
ذا كان كل ااالحتالل بالسماح لموظفي سلطات وتلتزم  لصليب األحمر بالقيـام بأنشـطتهم اإلنسانية، وا 

االحتالل أن تقبل سلطات األراضي المحتلة غير مزود بالمؤن على نحو كاف، فعلى أو بعض سكان 
مشاريع اإلغاثة التي تعمل لمصلحة السكان، وتوفر لها التسهيالت بكل الوسـائل التي تحت تصرفها 

دولية لتمكينها من تنفيذ عملها داخل األراضي المحتلة، والتي تقـوم بهـا دول أو هيئـات محايدة كاللجنة ال
االحتالل بكفالة شحنات األغذية وضـمان حمايتهـا، وال تعفي بعثات سلطات للصليب األحمر، فتلزم 

االحـتالل مـن تحمل مسؤوليتها التامة في أن توفر المؤن الغذائية سلطات اإلغاثة بأي حال من األحوال 
 .(1)للسكان الالزمة والمعدات والخدمات الطبية

 االحتالل االسرائيلي تجاه المنشآت الطبيةلطات سالفرع الثاني/ واجبات 
حظر مهاجمتها بوذلك  ،االحتالل االسرائيلي احترام المستشفيات والمنشآت الطبيةسلطات يجب على      

االحتالل االعتراف بالمستشفيات والطواقم الطبية الجديدة ويقصد بها سلطات وعلى  ،(2)أو االستيالء عليها
صيانة المنشآت والخدمات الطبية والمستشفيات وعليها أيضا العمل على  ،اللالتي أنشأت بعد االحت

 .(3)وكذلك الصحة العامة والشروط الصحية في األراضي المحتلة
من  (81)حسب المادة  االحتالل اإلسرائيلي تسهيل وصول االمدادات الطبيةسلطات ويجب على 

االحتالل أن تعمل بأقصى ما تسمح به وسائلها، سلطات فيجب على  ،م3111اتفاقية جنيف الرابعة لعام 
على تزويد السكان بالمؤن الغذائية واإلمدادات الطبية، ومن واجبها على األخص أن تستورد ما يلزم من 

وال يجوز أن تستولي على  ،األغذية والمهمات الطبية وغيرها إذا كانت موارد األراضي المحتلة غير كافية
 ات طبية.أغذية أو إمدادات أو مهم

 
 

                                                           

الوضع القانوني لدولة االحتالل الحربية ومسئوليتها في األراضي المحتلة، سلسلة القانون الدولي االنساني، نشرة صادر عن  - (1)
 من اتفاقية جنيف األولى. 81، وانظر المادة 37مركز الميزان لحقوق االنسان، ص 

 م.3177من البروتوكول االضافي األول لعام  31والمادة  ،م3111اقية جنيف الرابعة لعام من اتف 87المادة  - (2)
 م.3111من اتفاقية جنيف الرابعة لعام  88المادة  - (3)
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 نتهاكات سلطات االحتالل تجاه الطواقم الطبية الفلسطينيةموثقة ال المطلب الثاني/ صور 
االحتالل في حماية أفراد الطواقم الطبية والمنشآت، سلطات قاة على عاتق لبالرغم من االلتزامات الم     

، ولعل استهداف عديدةية إال أن صور االنتهاكات التي تمارسها سلطات االحتالل تجاه الطواقم الطب
وتعدى أن يكون تصرف لجندي  منهجية،الطواقم الطبية الفلسطينية من قبل جنود االحتالل أصبح سياسة 
استخدام قوة مفرطة مميتة لوقوع أكبر ه متطرف أو مسئول في الجيش أحمق ليصبح إجراء منهجي هدف

واقم الطبية لتشمل القتل والجرح واالعتقال وتتنوع صور تلك االنتهاكات ضد الط ،عدد من القتلى والجرحى
 وممارسات حاطة بالكرامة االنسانية ومنعهم من أداء مهامهم.

 اشر للطواقم الطبية وتعمد قتلهمالفرع األول/ االستهداف المب
تواصل سلطات االحتالل االسرائيلي انتهاك الحق في الحياة واألمان الشخصي ألفراد الطواقم الطبية      
طينية، وهي تعرف أن هذا الحق أساسيا  من حقوق اإلنسان المقررة في القانون الدولي لحقوق الفلس

اإلنسان، حيث نصت المادة الثالثة من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان على أن: "لكل فرد حق في 
 الحياة والحرية وفي األمان على شخصه".

فقد استشهد  ،م6131خير على قطاع غزة عام ظهر الوجه القبيح لالحتالل جليا خالل العدوان األو 
نقاذ ، إلمن الطواقم الطبية والمسعفين والعاملين في مجال تقديم المساعدات واالنقاذ أثناء العدوان (16)

من العاملين في  (36)، وبحسب تقرير حقوقي فقد استشهد (1)واجالء الجرحى والمرضى والمصابين
مباشر وأحداث االعدام الميداني التي نفذتها قوات االحتالل االسرائيلي الطواقم الطبية نتيجة االستهداف ال

اصابة استشهدوا نتيجة تأخر وصول االسعاف  (811)وأضاف التقرير أن ما يزيد عن  ،العدوانأثناء 
 بفعل اعاقة قوات االحتالل الطواقم الطبية عن القيام بعملهم.

مستشفى واحد تم تدميره بصورة  نقد وثق التقرير أوعلى صعيد المنشآت والوحدات الطبية الثابتة ف
وكذلك  ،بأضرار جزئية تنوعت بين أضرار خفيفة وجسيمة مستشفيات أخرى كلية، في حين أصيبت عشرة 

عيادة طبية  (37)في حين تضررت بشكل جزئي  ،كليا   فقد دمر االحتالل ست عيادات طبية تدميرا  
 أخرى.

سيارة  (61)ات الطبية المتنقلة فقد وثق التقرير استهداف أما بخصوص سيارات االسعاف والوحد
 .(2) اسعاف معظمها تدمر بشكل كلي نتيجة االستهداف المباشر بالقصف الجوي والمدفعي

ولعل الفيديو الذي عرضته قناة الجزيرة الفضائية للحظة استشهاد المسعف فؤاد جابر والصحفي خالد 
مدى االجرام واالرهاب  شرق غزة، يوثق بلتاجى بحي الشجاعيةفي شارع ال ،م61/17/6131حمد بتاريخ 

                                                           

 www.aljazeera.netم 66/16/6131تقرير أعده أحمد عبد العال منشور على شبكة الجزيرة نت بتاريخ  - (1)
تموز  7ر يوثق حصيلة الضحايا والخسائر المادية التي لحقت بالمدنيين وممتلكاتهم خالل الفترة من العدوان في أرقام، تقري - (2)

عمى أيدي قوات االحتالل اإلسرائيلي أو في مواجهتها، اعداد: مؤسسة الحق ومؤسسة الضمير ومركز الميزان  6136آب  66حتى 
 arabicweb.aldameer.orgرنت موقع مؤسسة الضمير ، منشور على االنت6138والمركز الفلسطيني لحقوق االنسان، 
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فبعد القصف األول لسيارة االسعاف  ،الذي مارسته قوات االحتالل بحق الطواقم الطبية واستهداف قتلهم
حاول طاقم االسعاف االختباء وتفادي قصف الطائرات، ورغم أنهم كانوا يلبسون مالبس توضح صفتهم 

يوضح الفيديو مدى القوة و  ،يزة إال أن صواريخ االحتالل الحقتهم حتى أصابتهمومع وضوح الشارة المم
 ، ومن الصور األخرى لتعمد قتل أفراد الطواقم الطبية:(1)المفرطة والمميتة المستخدمة ضد الطواقم الطبية

عاما  وأصيب ثالثة ضباط  67م: استشهد المسعف المتطوع عائد البرعي 68/7/6131/ بتاريخ أوال
سعاف بجروح متوسطة عند تعرضهم الستهداف مباشر من قبل قوات االحتالل االسرائيلي في منطقة ا

بيت حانون أثناء التوجه لنقل مصابين، كما قامت قوات االحتالل بإطالق النيران على الطاقم الذي حاول 
ولم يسمح للصليب األحمر، تنسيق انتشال جثة المسعف واجالء المصابين بالرغم من حصولهم على 

 بانتشال جثة الشهيد من المكان اال في صباح اليوم التالي. 
مباشرة  رالنا إطالقعاما  نتيجة  66م: استشهد المسعف محمد العبادلة 68/7/6131/ بتاريخ ثانيا

حمر أنه األلصليب اتجاهه عندما ترجل من سيارة االسعاف في منطقة خزاعة، علما  أنه تم ابالغه عبر 
 إطالقروج من السيارة للتعامل مع المصابين في المكان، وعند محاولة أفراد الطاقم إسعافه، تم بإمكانه الخ

 النيران عليهم وترك ينزف حتى الموت.
 صابة أفراد الطواقم الطبيةإالفرع الثاني/ تعمد قوات االحتالل 

بوا في العدوان أصي ا  مسعف( 86)أوضح مدير عام قسم اإلسعاف والطوارئ في وزارة الصحة أن      
مسعفا تابعا  (11)فيما وثقت جمعية الهالل األحمر الفلسطيني أن  ،(2)م6116/6111األول على غزة 

االصابات في صفوف الطواقم الطبية مرتفعة وهذا يعني أن  ،(3)م6131للجمعية أصيبوا خالل عدوان 
نما سياسة تعمل سلطات االحتال ،جدا وبالتالي فهي ليست حوادث عرضية ل على تثبيتها من خالل وا 

سوف نستعرض و  ،االصابات في صفوف الطواقم الطبيةأكبر قدر من  إليقاعاطالق العنان لجنودها 
بعض تلك الصور التي تعمد االحتالل فيها اصابة وجرح أفراد الطواقم الطبية خالل العدوان األول على 

 :ألهداف خبيثة تمنعهم عن أداء مهامهم م،6116/6111قطاع غزة 
بسيارتي إسعاف  ، ولحقت أضرار ماديةأصيب أحد أفراد الطواقم الطبيةم 18/13/6111بتاريخ / أوال

في  ، بعد تعرضهما لغارة جوية إسرائيلية، أثناء محاولة نقل عدد من اإلصاباتتابعتين للهالل األحمر
 جباليا.

                                                           

متوفر على  ،م67/11/6138فيلم وثائقي بثته قناة الجزيرة الفضائية بتاريخ  ،غزة.. الصورة األخيرة -فلسطين تحت المجهر - (1)
 www.youtube.comقناة الجزيرة في اليوتيوب 

م االحتالل ويستدعي المالحقة القانونية، تقرير منشور على موقع استهداف سيارات اإلسعاف والمسعفين.. وجه آخر لجرائ - (2)
 www.palinfo.comعلى االنترنت  لإلعالمالمركز الفلسطيني 

الهالل االحمر الفلسطيني، منشور على موقع  االنسانية للجمعية الطبية والخدماتالتقرير السنوي لالنتهاكات بحق الطواقم  - (3)
 www.palestinercs.org جمعية الهالل األحمر
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عية الهالل أصيب ضابط اإلسعاف حسن العتال، وهو من جمم 17/13/6111بتاريخ / ثانيا
في فخذه األيسر، أطلقها أحد جنود قوات االحتالل اإلسرائيلي، أثناء محاولته إسعاف  بجراح ،األحمر

أحد القتلى،  أصيب العتال خالل محاولته إخالءو ، شمال غزةسقطوا في منطقة دوار زمو  الجرحى الذين
يدل  افه وزميله، نظرا لزيهما الذيوأشار العتال إلى أنه لم يتوقع استهد ،وذلك بعد توقف إطالق النار

 بوضوح على أنهما من الطواقم الطبية.
 الفرع الثالث/ اعتقال أفراد الطواقم الطبية، واخضاعهم للتحقيق/

عمدت قوات االحتالل االسرائيلي على اعتقال األطباء والممرضين وسائقي اإلسعافات، وذلك لحملهم      
للتحقيق من أجل الحصول على معلومات حول  إلخضاعهمنسانية أو على التوقف عن القيام بواجباتهم اإل

وشكلت سياسة اإليقاف واالحتجاز واالعتقال ألفراد الطواقم الطبية الفلسطينية أحد  ،ى والمصابينالجرح
 /ومن صور تلك االعتقاالتلثنيهم ومنعهم من تأدية رسالتهم النبيلة،  االحتالل أبرز تلك وسائل قوات

النفسية مستشفى األمراض  فجرااقتحمت قوات االحتالل اإلسرائيلي  م،13/11/6111يخ بتار / أوال
أسفرت هذه العملية عن اعتقال ثالثة عشر مواطنا ، بينهم و  ،بيت لحم، بعد قصفه بالرشاشات الثقيلةب

ثمانية من العاملين في المستشفى، فضال  عن إلحاق أضرار مادية جسيمة في المباني والتجهيزات 
 المعدات الطبية.   و 

، اعتقل جنود قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمركزون على الحاجز م37/8/6111 بتاريخ/ ثانيا
العسكري المقام على مفترق قرية جيت شرقي مدينة قلقيلية، المواطن عالء عمر عبد الرحمن سّمان والذي 

فلة مريضة إلى مستشفى رفيديا في هالل األحمر خالل قيامه بنقل طلليعمل سائق سيارة إسعاف تابعة 
 .مدينة نابلس

 القيام بمهامها االنسانيةالتنقل و  الفرع الرابع/ منع الطواقم الطبية من
عانت الطواقم الطبية الفلسطينية من استمرار استهداف قوات االحتالل اإلسرائيلي لها ومنعها عن      

طاع غزة ما أدى إلى تفاقم معاناة الجرحى على ق 6116أداء مهامها االنسانية، طيلة أيام عدوان 
وقد بقي العشرات من الجرحى والمرضى، بمن فيهم النساء الحوامل، دون  ،والمرضى ووفاة عدد منهم

فقد استهدفت  الهالل األحمر ووفقا  لتوثيق جمعية ،رعاية طبية ما أدى إلى تدهور أوضاعهم الصحية
فمثال بتاريخ   ،ل القتلى والجرحى خالل تنقلهمالعديد من عربات إسعاف ونقاالحتالل قوات 

سيارات إسعاف إلى منطقة السموني المنكوبة، بعد نجاح عملية التنسيق التي  أربعم، دخلت 8/3/6111
على مدار الهالل األحمر لنقل عدد من الجرحى والقتلى، وقد حاولت جمعية  الصليب األحمرقام بها 

لية للصليب األحمر للدخول إلى المنطقة، إال أن جميع المحاوالت أربعة أيام التنسيق مع اللجنة الدو 
 فشلت.

فقد منعت قوات االحتالل االسرائيلي الطواقم الطبية من  ،م على قطاع غزة6131أما خالل عدوان 
، قامت طواقم جمعية الهالل م6131\7\36الوصول للجرحى في أكثر من مرة، ومثال ذلك بتاريخ 



 

 

179 

الحي البحريني" وهو حي سكني يقع شرق رفح إثر تلقيهم مكالمة عن وجود اصابة األحمر بالتوجه الى "
دى الى انسحابها أهناك، وعند الوصول الى المنطقة المذكورة، تم اطالق النيران باتجاه سيارة االسعاف ما 

اح للطاقم لى المركز، وتواصلت الجمعية مع اللجنة الدولية للصليب االحمر ليقوم بالتنسيق للسمإوالعودة 
بالعودة للمنطقة، وفعال حصل الطاقم على االذن بالعودة ولكن بعد ثماني ساعات، حيث قام الطاقم 

جالء   لى مركز االونروا.إشخصا  من الحي  61بإخالء شهيد وا 
ومن آثار منع الطواقم الطبية من الوصول للجرحى التقرير الحقوقي الذي يشير إلى أن أكثر من 

م نتيجة اصابتهم بجروح حرجة وتأخير وصول الطواقم 6131خالل عدوان  شخص استشهدوا 811
 .(1)الطبية لهم مما أدى لفقدانهم حياتهم

 / المعاملة القاسية والحاطة بالكرامة اإلنسانية ضد الطواقم الطبية/ الفرع الخامس
العالمي لحقوق الحق في الكرامة االنسانية وعدم اهانتها حق طبيعي ألي فرد وقد نص االعالن      

حماية ال، ورغم أن واجبات قوات االحتالل اإلسرائيلي، يفرض عليها توفير (2)االنسان على ذلك صراحة
لرجال المهمات الطبية خالل عملية تنقلهم وأدائهم لمهامهم اإلنسانية، إال أننا لم نسمع بأي تحقيقات جدية 

الطواقم الطبية الفلسطينية لمعامالت قاسية أو  أجرتها قيادة هذه القوات حول أي حادثة من حوادث تعرض
مهينة أو حاطة بالكرامة اإلنسانية على أيدي العديد من أفراد قوات االحتالل اإلسرائيلي، وقد نتج عن هذه 

سعاف العديد من ، وتأهمالممارسات الالإنسانية إصابة العديد من أفراد هذه الطواقم، وا عاقة عمل خير نقل وا 
 نضرب مثالين لهذه الصورة من االنتهاكات بحق الطواقم الطبية/وهنا ، الجرحى
م، وأثناء نقل سيارة 68/31/6118/ في الساعة الثالثة والربع من بعد ظهر يوم الثالثاء الموافق أوال

إسعاف تابعة لجمعية الهالل األحمر لمريض يعاني في القلب، من الجسر إلى أريحا، وعند الوصول إلى 
طلب مسئول األمن الموجود في تلك المنطقة من ضابط اإلسعاف فتح سيارة اإلسعاف  منطقة التفتيش،

نزال شنط اإلسعاف وذلك للتفتيش، وعند دخول ضابط اإلسعاف إلى الداخل للتفتيش، قام ضابط األمن  وا 
، رضاأبمحادثة المريض بصورة استفزازية ونعته بالكذب وتوجيه الشتائم له، وقام بأخذ أدويته وألقى بها 

وعندها طلب ضابط اإلسعاف الحديث مع ضابط االرتباط المتواجد على  ،ووجه الشتائم لضابط اإلسعاف
 .الجسر الطالعه على ما حدث وتصرف مسئول األمن بصورة غير الئقة

تفاجأت سيارة إسعاف  ،م61/31/6118ر يوم السبت الموافق / في حوالي الساعة الثانية من فجثانيا
لهالل األحمر خالل عودتها من نقل حالة مرضية إلى مستشفى جنين، وعند مفترق تابعة لجمعية ا

قام أحد الجنود اإلسرائيليين بالصراخ على ، صانور، بعدة سيارات عسكرية متوقفة بال أضواء -مسلية
                                                           

تموز  7العدوان في أرقام، تقرير يوثق حصيلة الضحايا والخسائر المادية التي لحقت بالمدنيين وممتلكاتهم خالل الفترة من  - (1)
عمى أيدي قوات االحتالل اإلسرائيلي أو في مواجهتها، اعداد: مؤسسة الحق ومؤسسة الضمير ومركز الميزان  6136آب  66حتى 

 arabicweb.aldameer.org، منشور على االنترنت موقع مؤسسة الضمير 6138لفلسطيني لحقوق االنسان، والمركز ا
 م.31/36/3116من االعالن العالمي لحقوق االنسان بتاريخ  8و3المادة  - (2)
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، بعد ذلك السيارةوفتش  م سيارة اإلسعاف، وأمرهم بالنزول، وخلع المالبس وذلك بشكل استفزازي طاق
هم جنود االحتالل بالجلوس على سرير المريض داخل سيارة اإلسعاف وعدم التحرك نهائيا، وهددوهم أجبر 

عندها تناول سائق اإلسعاف جهاز االتصال الخاص  ،بإطالق النار إذا لم يتبعوا التعليمات وينفذوها بدقة
رعا، وقام بضربه على ز اإلسعاف وأبلغهم بما حصل فالحظه أحد الجنود، فتوجه إليه مسكبه، واتصل بمر 

 .(1)يده ببندقيته بشكل عنيف، وصرخ في وجهه وشتمه، ثم صادر جهاز االتصال الخاص بالسائق
 االحتالل بتأمين شروط الصحة العامة والعناية الطبية سلطات الفرع السادس/ عدم التزام     

دى الحصار واإلغالق حيـث أ ،من اتفاقيـة جنيف الرابعة (88،88)وذلك انتهاك لنصوص المادتين 
عطل عمل مما اإلسرائيلي المفروض على قطاع غزة إلى نقص حاد في كميـات األدويـة والمـواد الطبية، 

سكان، للنتيجة إغالق المعابر مما زاد من تدهور الحالـة الصـحية ى اإلضافة لقيود سفر المرضبمشافي ال
 .منع دخول المواد الغذائية األساسية للسكانوكذلك 
من خالل  ،بل ذهبت في بطشها إلى أبعد من ذلكبذلك م تكتف سلطات االحتالل االسرائيلي ول

 .مصادرة المواد واألجهزة الطبية التي تستخدمها الطواقم الطبية
اقتحمت قوات االحتالل االسرائيلي مقر جمعية االحسان  ،م36/36/6138فجر السبت الموافق  ففي

ة بيت لحم جنوب الضفة الغربية، وصادرت محتوياتها، بعد أن الطبية "مستوصف الصداقة" في مدين
 .(2)فّجرت األبواب الرئيسة، وأجرت عملية تفتيش وتدمير داخل الجمعية

 سعافاالوسيارات  المنشآت الطبيةبحق  االحتالل اعتداءاتالفرع السابع/ 
االسعافات، بل امتد عدوانها باستهداف أفراد الطواقم الطبية و  سلطات االحتالل االسرائيلي لم تكتف    

 ومن األمثلة/ليشمل المستشفيات بشكل مباشر، 
خان الهالل األحمر بقصفت دبابات قوات االحتالل االسرائيلي مبنى فرع  م،6131\6\3تاريخ / بأوال

هالي النازحين الذين األوقد أصيب عدد من  ،يونس، الذي يضم مستشفى وعيادات طبية ودوائر مختلفة
كما  ،طفالواأللى فرع الجمعية بإصابات متوسطة وخطيرة، وكان معظم المصابين من النساء التجأوا ا

 قسام.  األألحق القصف اضرارا مادية كبيرة في 
، استهدفت أربع سيارات إسعاف، من قبل طائرات االحتالل االسرائيلي م6131\7\66 بتاريخ/ ثانيا

ى وقوع أضرار جسيمة في السيارات منعها من التقدم الى استهدافا مباشرا في بلدة بيت حانون، ما أدى ال
 داخل المنطقة.

                                                           

سعاف القتلى والجر  - (1) التقرير الرابع،  ،حى والمرضالطواقم الطبية الفلسطينية بين نيران قوات االحتالل اإلسرائيلي ومهمة نقل وا 
لطبية خالل انتفاضة األقصى، ا الطواقمتقرير صادر عن المركز الفلسطيني لحقوق االنسان لتغطية اعتداءات قوات االحتالل على 

 38ص، 6117
 www.palinfo.comتابع موقع المركز الفلسطيني لإلعالم على االنترنت/  - (2)
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م قامت قوات 61/17/6131بتاريخ  // استهداف مبنى مشفى الوفاء وتدميره بصورة كليةثالثا
المجهزة بكافة أنواع األجهزة  كامال،االحتالل االسرائيلي بتدمير كافة مباني المشفى الثالثة تدميرا 

والمقامة على أرض مساحتها  التخصصية،في مجال التأهيل الطبي والجراحات  والمعدات الطبية
، وبلغت أضرار وخسائر المشفى ²م37811 وتبلغ مساحة مسطحات طوابق المباني الثالث ،²م6111

موظف وأفراد أسرهم الشعور باألمان  661مليون دوالر فيما فقد  3138جراء هذا االعتداء الغاشم 
 .(1)ر المعيشي بسبب هذا التدميرالوظيفي واالستقرا

 المسئولية عن انتهاكات الحماية المقررة ألفراد الطاقم الطبية. /الثانيالمبحث 
تشكل المنظمات الدولية  لكن معتحديات تطبيق القانون الدولي،  أعظم ضعف عنصر الجزاءيعد      

دراك العالم إلى ضرورة العمل المشترك من  ، بدأت فكرة الجزاء الدولي م الدوليينأجل إحالل األمن والسلوا 
بمحكمتي نورمبيرغ  فيما عرف ،بالتطور، وبدا ذلك واضحا بمحاكمة مجرمي الحرب العالمية الثانية

وعليه يمكن القول بأن من ينتهك قواعد القانون الدولي المتعلقة بحماية الطواقم الطبية فاألصل  ،وطوكيو
االحتالل سلطات معاقبة  الل المعايير الدولية حال ذلك دون أنه مطلوب للعدالة الدولية، ولكن اخت

البد من التعرف على األعمال التي تشكل جريمة دولية يعاقب عليها  المسئوليةوقبل تحديد  ،االسرائيلي
 ويعقد االختصاص للمحكمة الجنائية الدولية. ،القانون الدولي

 دوليًا.المطلب األول: األعمال التي تشكل جرائم معاقب عليها 
م، بذكر األفعال المجرمة وتنوعت 3116تكفل ميثاق روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام     

 .(2) بين جريمة الحرب وجريمة اإلبادة والجرائم ضد اإلنسانية وجريمة العدوان
 : جريمة اإلبادة الجماعيةالفرع األول

وذكرت عدة  ،إهالك جماعة قومية أو عرقية أو دينية في أنها ،ميثاق رومامن  (8) عرفتها المادة    
االحتالل من الممكن أن تصنف تحت إطار جريمة اإلبادة، وما يعنينا في هذا سلطات أفعال ترتكبها 

ولعل  ،(3)المقام البند الثالث وهو إخضاع جماعة معينة عمدا ألحوال يقصد منها إهالكها كليا أو جزئيا
للفئات الضعيفة السيما الجرحى وقت الحرب يقصد منه اهالك جماعة معينة، منع وصول الطواقم الطبية 

ذ تشير االحصائيات الصادرة عن المراكز الحقوقية إ، 6131كما حدث خالل العدوان على غزة في العام 
أدى إلى ما استشهدوا بسبب منع الطواقم الطبية من الوصول اليهم  قد شخص (811)إلى أن أكثر من 

                                                           

، منشور على الموقع والجراحة التخصصيةمجمع مباني مستشفى الوفاء للتأهيل الطبي  بيان صحفي حول تداعيات تدمير - (1)
 www.elwafa.psالخيرية االلكتروني لجمعية الوفاء 

م، والمصوب بموجب المحاضر المؤرخة 3116يوليو  37من نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية المؤرخ في  8المادة  -(2)
، ودخل حيز 6116يناير  38و 6113يناير  37و 6111مايو  6و 3111نوفمبر  11و 3111يوليو  36و 3116نوفمبر  31في 

 6116يوليو  3التنفيذ في 
 م.3116من نظام روما األساسي لعام  8المادة  -(3)
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 الطواقم الطبية في وقت أسرع، إال مكن انقاذهم لو وصلتممن ال د التقارير أنه كان كوتؤ  ،همإنهاء حيات
 .(1)أن ممارسات قوات االحتالل االسرائيلي في منع الوصول اآلمن للجرحى أدت إلنهاء حياتهم

ونرى بأن سلطات االحتالل الصهيوني تعمدت خالل حروبها الثالثة على قطاع غزة في العمل  
اخضاع سكان القطاع ألحوال معيشية معينة يفهم منها قصدها الخبيث في هدفها باهالك سكان  على

القطاع سواء كليا أو جزئيا، وظهر ذلك واضحا وجليا في سياسة القصف العشوائي واألرض المحروقة 
م الطبية من واالجراء االرهابي الذي اعتمده جيش االحتالل فيما عرف "باجراء هنيبعل"؛ وكذلك منع الطواق

القيام بمهامها وعدم توفير ممرات آمنة لتلك الطواقم كل ذلك هدفه االبادة الجماعية، ويستوجب موقفا دوليا 
 لمحاسبة سلطات االحتالل وتقديم المجرمين لمحكمة الجنيات الدولية.

 الجرائم ضد اإلنسانيةالفرع الثاني/ 
التي تعتبر من قبيل الجرائم ضد اإلنسانية ومن بنودها األعمال  ،روماميثاق من  (7)تناولت المادة      

ومن األفعال الالإنسانية التي تشكل معاناة شديدة  ،(2)األفعال الالإنسانية التي تسبب عمدا معاناة شديدة
منع الطواقم الطبية من الوصول للجرحى في الوقت المناسب، وكان ذلك واضحا وجليا خالل العدوان 

االحتالل ألحداث انتفاضة  الث على غزة، كذلك بدا ذلك واضحا خالل قمع قواتاألول والثاني والث
م ترك الشهيد محمد الشوبكي ينزف حتى 68/33/6138بتاريخ أنه  ومن هذه الجرائم الموثقة ،األقصى

الموت، علما  أن طواقم نجمة داوود الحمراء كانت موجودة في المكان، وكانت تقدم االسعافات األولية 
ي اإلسرائيلي المصاب، رغم أن إصابته كانت طفيفة، واألولوية في العالج وفقا  للقانون الدولي يجب للجند

الشهيد محمد الشوبكي من مخيم الفوار جنوب  إلصابة األخطر، وهوأن تكون للجريح الذي يعاني من ا
الل الطواقم الطبية من تمدينة الخليل، الذي لم تقم اسعافات االحتالل بمعالجته، في حين منعت قوات االح

، وهو ما تكرر مع الشهيدين عبد الفتاح الشريف والشهيد رمزي (3)تركته ينزف حتى الموتعالجه، و 
حيث لم تكتف قوات االحتالل بمنع طواقم االسعاف من  ،م68/11/6138قصراوي بمدينة الخليل بتاريخ 

الوصول اليهم بل أطلقت النار على رأس الشهيد الشريف مما تسبب بوفاته وهو جريح وكانت حالته 
 تجاز جثمان الشهيد الشريف لشهرين.حوتم ا ،خطيرة وال يقوى على الحركة

 
 

                                                           

تموز  7ل الفترة من العدوان في أرقام، تقرير يوثق حصيلة الضحايا والخسائر المادية التي لحقت بالمدنيين وممتلكاتهم خال - (1)
عمى أيدي قوات االحتالل اإلسرائيلي أو في مواجهتها، اعداد: مؤسسة الحق ومؤسسة الضمير ومركز الميزان  6136آب  66حتى 

 .arabicweb.aldameer.org، منشور على االنترنت موقع مؤسسة الضمير 6138والمركز الفلسطيني لحقوق االنسان، 
 م.3116ا األساسي لعام من ميثاق روم 7المادة  -(2)
، 18/36/6138في فلسطين.. يترك الجرحى ينزفون حتى الموت، مقال منشور على وكالة معا االخبارية بتاريخ  - (3)

www.maannews.net 
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 جريمة الحربالفرع الثالث/ 
: االنتهاكات الجسيمة وهيالحاالت التي تعتبر جريمة حرب،  حددت، من ميثاق روما (6)المادة     

 الدولية وغير الدولية في الحربواالنتهاكات الخطيرة للقوانين واألعراف  ،(1)التفاقيات جنيف األربعة
داف الفئات المشمولة أو استه ،كاستهداف المدنيين أو المدن التي ال توجد بها أهداف عسكرية ،الدولية
ومما ال شك فيه أن ما تقوم به سلطات االحتالل االسرائيلي تجاه الطواقم الطبية  ،(2)خاصة بحماية

إذ أن في تلك االعتداءات على الطواقم الطبية انتهاكات  ،الفلسطينية يمثل جريمة حرب بكل المقاييس
 خاصة.جسيمة ألحكام القانون الدولي، السيما فيما يتعلق باستهداف الفئات المشمولة بحماية 

 جريمة العدوانالفرع الرابع/ 
وقع خالف بين من صاغوا ميثاق روما األساسي في تعريف جريمة العدوان، فنصت المادة      

الخامسة على أن المحكمة تختص بالنظر في جريمة العدوان، متى اعتمد تعريف الجريمة ووضعت 
وانقسمت الدول في تعريف جريمة  ،من الميثاق نفسه 361و 363الشروط الخاصة بها، وفقا للمواد 

 تجاهين/العدوان ال
بناء على قرار الجمعية تعريفه  وأسستمثله عدد كبير من الدول العربية واألفريقية  /االتجاه األول

م، والذي أورد في مادته األولى بأن العدوان 3171-36-31المؤرخ في  1131العامة لألمم المتحدة رقم 
من جانب إحدى الدول ضد السيادة والسالمة اإلقليمية أو االستقالل السياسي  هو "استخدام القوة المسلحة

يهدف لتحديد  /االتجاه الثانيلدولة أخرى، أو بالطريقة ال تتفق مع ميثاق األمم المتحدة"، بينما كان 
 .((3))من نظام محكمة نورمبيرغ (8)المسئولية الفردية الناشئة عن جريمة العدوان بناء على المادة 

وعلى الرغم من وجود هذا الكم الهائل من قواعد القانون الدولي التي تحدد مفهوم الجرائم دولية 
واالنتهاكات الجسيمة، إال أنها ال تنص على العقوبات المقابلة لتلك الجرائم كما هو الحال في القانون 

لدولي بصفة عامة يتبنى قاعدة الجنائي الوطني، بل تركتها لتقدير المحكمة، وعليه فان القانون الجنائي ا
نما  شرعية الجرائم لكنه ال يتبناها بنفس المفهوم المتعارف عليه في نطاق القانون الجنائي الداخلي وا 

أن ثمة فشل يرافق ميثاق ويرى الباحث  ،(4)بمفهوم مغاير يتناسب مع طبيعته كقانون لم يكتمل تقنينه بعد
                                                           

ة : معظم االنتهاكات أو المخالفات الجسيمة حسب قانون جنيف يمكن تلخيصها في: القتل العمد، والتعذيب أو المعاملمالحظة - (1)
أو اإلضرار الخطير بالسالمة البدنية أو الصحية، وتدمير  ،آالم شديدة وتعمد إحداثالالإنسانية، والتجارب الخاصة بعلم الحياة، 

رغام أسير على الخدمة  الممتلكات أو االستيالء عليها في نطاق واسع ال تبرره الضرورات الحربية وبطريقة غير مشروعة وتعسفية، وا 
ة بالدولة المعادية، أو حرمانه من حقه في المحاكمة العادلة، والنفي أو النقل غير المشروع، والحجز غير المشروع، في القوات المسلح

 خذ الرهائن.أو 
 م.3116من نظام روما األساسي لعام  6المادة  -(2)
، 6131ة النيلين، الخرطوم عز الدين الطيب ادم، وسامي يس خالد، محاضرات في القانون الدولي اإلنساني، مطبوعات جامع -(3)

 ، بتصرف.368ص
 17م، ص6116القاهرة،  ،محمد صافي يوسف، اإلطار العام للقانون الدولي الجنائي، دار النهضة العربية، الطبعة األولى -(4)
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وعليه فالخلل الموجود  ،األمن الحق في إحالة الوقائع للمحكمةالتي تعطي لمجلس  31روما بوجود المادة 
، وهذا خلط جديد إذ ال يجوز بدوره إلى منظومة القضاء الدولي في منظومة عضوية مجلس األمن، امتد

أن يتحكم خمسة دول في مصير هذا العالم مما يخالف مفاهيم العمل الجماعي المشترك، ويقدم مفهوم 
وعليه البد  ،ويساعدهم على اإلفالت من العقاب يحمي في بعض الحاالت المجرمينالقوة المسيطرة، بل 

من التوسع في مفهوم االحالة للمحكمة الجنائية الدولية عبر توسيع مفهوم من يحق له مقاضاة مجرمي 
 الحرب ليشمل أسر الضحايا والمراكز الحقوقية ويقع على هيئات المحكمة التحقيق عبر اللجان الدولية.

 االحتالل االسرائيلي الجنائية عن استهداف الطواقم الطبيةسلطات المطلب الثاني: مسئولية 
االحتالل االسرائيلي ارتكبت الجرائم األربعة المنصوص عليها في الميثاق وهي مسئولة سلطات     

من العقاب،  يل"في تكوين المجتمع الدولي يفلت "إسرائ الخللولكن أمام المحاكم الدولية،  مسئولية جنائية
وقد دأبت "إسرائيل" دائما في منأى عن أي إدانة دولية، تضع "إسرائيل" الدول الكبرى الواليات المتحدة و و 

على ممارسة عدوانها على الشعب الفلسطيني، وكأنها ال تخشى من أّي محاسبة أو عقاب على 
ات تجاه الطواقم الطبية بين ثالثة في االنتهاك الجنائية االحتاللسلطات وتتنوع مسئولية ، (1)جرائمها

 يمكن حصرها فيما يلي/  المسئوليةأنوع من 
 الذاتية المسئولية الشخصية للجندي االسرائيلي الفرع األول/

التي أدت النتهاك الحماية الدولية يكون الجندي االسرائيلي مسئوال مسئولية شخصية عن أعماله      
إال في من المسئولية  ىام بارتكاب الفعل أو االمتناع عنه، وال يعفسواء تمثلت في القي ،للطواقم الطبية

، وقد نصت (2)عمله كان تنفيذا  ألمر حكومته أو رئيسه العسكري أو المدنيحالة واحدة تتمثل في أن 
م، على أنه: "يسأل طرف النزاع الذي ينتهك أحكام 3177من البروتوكول اإلضافي األول لعام  13المادة 
ت أو هذا البروتوكول عن دفع تعويض إذا اقتضى الحال ذلك، ويكون مسئوال  عن كافة األعمال االتفاقيا

االحتالل  لسلطاتوعليه ال يمكن  ،(3)التي يقترفها األشخاص الذين يشكلون جزءا  من قواته المسلحة"
، فإن ذلك االسرائيلي بأي حال من األحوال أن تدعي بأن استهداف الطواقم الطبية كان عمال  فرديا

والقارئ لنصوص القانون  ،الوطنية أو المحاكم الدوليةالجندي مسئول ومطلوب سواء على صعيد محاكم 
أدركوا جيدا  صعوبة متابعة الجندي  ،الدولي واالتفاقيات الدولية المختلفة يجد بأن واضعو تلك القواعد

ش أكبر للمحاسبة والمساءلة للجندي تاركين هام ،وا على مسئولية القيادة والدولةبشكل شخصي، لذا ركز 
 العادي من خالل المحاكم واللجان الوطنية.

 
                                                           

ة لمؤتمر مدحسن صابر بابا، فاعلية القانون الدولي اإلنساني في حماية الجرحى أثناء النازعات المسلحة، ورقة بحث مق - (1)
 .31وذوي االعاقة، ص  للجرحىفلسطين الدولي 

 161م، ص6111انظر: سهيل حسين الفتالوي، الوسيط في القانون الدولي العام، الطبعة األولى، دار الفكر العربي، بيروت،  -(2)
 م.3111، والملحق باتفاقيات جنيف األربعة لعام 3177من البروتوكول اإلضافي األول لعام  13المادة  -(3)
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 الفرع الثاني/ المسئولية القيادية
، للحماية المقررة للطواقم الطبيةيكون القائد العسكري مسئوال عن األفعال التي تشكل انتهاكا      

فيكون مسئوال عن أفعالهم  ه الفعلية،والتي ترتكب من قبل القوات المسلحة التي تخضع ألمرته وسيطرت
 في الحاالت التالية:

 .إذا كان قد علم بأن قواته على وشك ارتكاب إحدى االنتهاكات الجسيمة/ أوال
 إذا لم يتخذ التدابير الالزمة في حدود سلطته لمنع ارتكاب تلك االنتهاكات الجسيمة./ ثانيا
 .(1) ارتكاب االنتهاكاتهم من ر لمنعلم يتخذ التدابيو ، س سيطرتهإذا لم يمار / ثالثا

، وثبت علمهم بارتكابه أو نيته باالنتهاكاتإذا قام  ؛وال يعفي الجندي رؤساءه من المسئولية الجنائية
أن  اإلسرائيلياالحتالل سلطات يجب على ف، (2)ذلكعن   يمنعوه أو يقمعوه، ولم االنتهاكاتارتكاب تلك 

لذين يعملون تحت -التأكد من فهم أفراد القوات المسلحة  ،تطلب من قادة الجيش كل حسب مستواه
التعليمات واألوامر الصادرة لهم، كما تنص عليها مواد اتفاقات جنيف األربعة والبروتوكول  -إمرتهم

ال فإن لمنع استهداف الطواقم الطبية أو تعريضها للخطراألول، وذلك بغية اتخاذ اإلجراءات الوقائية  ، وا 
 .(3)ن مقصرا  في أدائه لمهامه، ويكون عرضة للمسئوليةذلك القائد كا

 االحتالل االسرائيليسلطات : مسئولية الفرع الثالث
االحتالل أن تقوم بعقاب األشخاص الذين ارتكبوا هذه االنتهاكات، إذ أن سلطات يجب على       

ين بصرف النظر عن ، وينطبق ذلك على جميع المذنبمجرمين وعقابهم ملزم لجميع الدولالبحث عن ال
كوقف ارتكاب االنتهاكات القيام بعدد من اإلجراءات، االحتالل سلطات وعلى ، (4)مكان اقتراف الجريمة

تقديم مرتكبي االنتهاكات للمحاكمة، سواء في االنتهاكات و عويض األضرار الناجمة عن وت ،بشكل فوري 
 ،كمة دولية خاصة يتم االتفاق على إنشائهاأو أمام مح ،محاكمها الوطنية أو محاكم الدولة صاحبة الشأن

االحتالل أن تحل نفسها من المسؤولية  لسلطاتليس و  ،(5)أو تسليمهم إلى المحكمة الجنائية الدولية
القانونية عن االنتهاكات الخطيرة، وال يجوز لمعاهدة سالم أو هدنة أن تتضمن نصوصا يتنازل بموجبها 

                                                           

 161ص ،نفس المرجعسهيل حسين الفتالوي،  -(1)
 م3177الفقرة الثانية/ من البروتوكول اإلضافي األول لعام  68انظر: المادة  -(2)
 م3177من البروتوكول اإلضافي األول لعام  67المادة:  -(3)
دار النهضة العربية،  ة بالشريعة اإلسالمية،دراسة مقارن-، القانون الدولي اإلنساني تطوره ومبادئهعبد الغني محمودانظر:  -(4)

 361ص القاهرة، ،الطبعة األولى
 81صم، 3111الطاهر مختار علي سعد، القانون الجنائي الدولي، دار الكتاب الجديد، بيروت،  -(5)
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اكات التي يرتكبها الجانب المنتصر، وهذه قاعدة مشتركة في اتفاقيات الطرف المهزوم عن حقه إزاء االنته
 .(1)جنيف األربعة
 االحتالل االسرائيلي المدنية عن استهداف الطواقم الطبيةسلطات : مسئولية الثالثالمطلب 

ية، أحكام االتفاقيات الدولب االحتالللسلطات قيام المسئولية المدنية في األساس القانوني  يتمثل     
 .الجمعية العام لألمم المتحدة وقراراتأعمال مجلس األمن الدولي، و كمة العدل الدولية، حوسوابق م

 الفرع األول/ شروط قيام المسئولية المدنية
 مسئولية المدنية تجاه أفراد الطواقم الطبية البد من توفر ثالثة شروط وهي:اللكي تقوم 

: سواء كان هذا الفعل ناتج عن سلوك ن الدولي ارتكابهأوال/ ارتكاب فعل غير مشروع يحظر القانو
إيجابي أو تصرف وسلوك سلبي، كما هو الحال مع تقديم الرعاية والعناية الطبية لجرحى ومرضى الدولة 

 المعادية في النازعات المسلحة.
ا مع : أي أن يكون الفعل مثانيا/ أن ينتهك الفعل غير المشروع التزاما دوليا نافذا بحق الدولة تناقض 

التزام دولي نشأ على عاتق الدولة بمقتضى معاهدة جماعية أو فردية أو التزام دولي أنشأه العرف الدولي 
 أو قواعد وأحكام مبادئ القانون الدولي اآلمرة.

 فال مجال لقيام المسؤولية دون حدوث ضرر مادي أو معنوي.: ثالثا/ حصول ضرر
متوفرة ومحققة في صور االعتداءات واالنتهاكات التي نفذتها وبالنظر إلى هذه الشروط الثالثة في 

 قوات االحتالل بحق الطواقم الطبية العاملة في األراضي الفلسطينية.
 قيام المسؤولية المدنية الدوليةالجزاء المترتب على الفرع الثاني/ 

 ائية اآلتية:بالخطوات اإلجر المترتبة على قيام المسئولية المدنية  الجزاءاتيمكن حصر     
الجزاء فاستهداف الطواقم الطبية ومنعها من أداء مهامها، ف: وال/ وقف العمل غير المشروع دولياأ

 القيام باستهداف الطواقم الطبية. يكون توقف قوات االحتالل االسرائيلي فورا عن
االحتالل لطات ستمثل بالتزام تو  ،: وهي قاعدة التعويض العينيثانيا/ إعادة الحال إلى ما كان عليه

 .ارتكبتهااالسرائيلي بإزالة كافة مظاهر هذه التصرفات أو األفعال التي 
جميع األعمال التي  عن بالتعويض ةملزم االحتالل االسرائيليسلطات  كون ت: ثالثا/ التعويض المالي

 .(2)ارتكبتها قواتها وأدت لنتائج يصعب معها إعادة الوضع السابق

 

                                                           

، 33-31، صم3168سويسرا، -جنيف معهد هنري دونان، الحرب، وحماية ضحاياجان باكتييه، القانون الدولي اإلنساني  -(1)
 والمادة ،الثالثة جنيف اتفاقية من 313 والمادة ،الثانية جنيف اتفاقية من 86 والمادة ،األولى جنيف اتفاقية من 83: لموادوانظر: ا

 .الرابعة جنيف اتفاقية من 316
 األول اإلضافي البروتوكول من 13المادة و، 3117حترام قوانين وأعراف الحرب البرية لعام المن اتفاقية الهاي  1المادة  انظر/ -(2)

 م3177 لعام
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 رقابة على حماية الطواقم الطبيةلآليات ا /الثالثلمبحث ا
ال يمكن للمجتمع الدولي أن يخطو خطوة في االتجاه الصحيح تجاه وقف االنتهاكات بحق      

 .االحتاللسلطات الطواقم الطبية في فلسطين ما لم يطور وسائل العمل الرقابي أكثر على 
 رقابة المنظمات واللجان الدولية المطلب األول:

من أهم المنظمات التي تؤدي هذه و ، فعالةذات جدوى  (1)ي تقوم بها المنظمات الدوليةالرقابة الت     
 األمم المتحدة، واللجنة الدولية لتقصي الحقائق.و المهمة اللجنة الدولية للصليب األحمر، 

 الفرع األول/ اللجنة الدولية للصليب األحمر
وتتميز بطابع فريد دولي  ،محايدة ومستقلةسانية غير متحيزة و يمكن تعريفها بأنها: "مؤسسة إن     

نساني ، ورغم (2)مع الدولي، وتعمل كوسيط بين األطراف المتحاربة"ت، وتتولى مهمتها بتفويض من المجوا 
أن صميم عمل اللجنة هو تقديم المساعدة والرعاية لضحايا الحروب من المدنيين والعسكريين، إال أنها 

رام وتنفيذ القانون الدولي اإلنساني في النزاعات المسلحة الدولية تقوم بدور كبير في مجال ضمان احت
 ويمكن إجمال دورها في الرقابة فيما يلي:، (3)وغير الدولية

 تذكير األطراف بالقواعد األساسية للقانون الدولي اإلنساني.أوال/ 
 نزاع.المساعي الحميدة: يمكن للجنة أن تقوم بدور الوسيط المحايد بين طرفي الثانيا/ 
 تلقي الشكاوى: تتلقى اللجنة الشكاوى بشأن االنتهاكات.ثالثا/ 
 .(4)المساهمة في عقد مؤتمرات العتماد وتطوير قواعد القانون الدولي اإلنسانيرابعا/ 

 الفرع الثاني/ منظمة األمم المتحدة
حول هامة في نقطة تم، 3186طهران عام األمم المتحدة لحقوق اإلنسان المنعقد في شكل مؤتمر      

ني، وهو ما كان طريق إشراك المنظمة الدولية في الجهود الرامية لمراقبة تنفيذ القانون الدولي اإلنسا
لكن موظفي هذه الهيئة أنفسهم لم يسلموا من االنتهاكات الالإنسانية المرتكبة في  ،(5)واضحا في توصياته

                                                           

محمد المجذوب، القانون الدولي العام، الطبعة السادسة، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، انظر/ تعريف المنظمات الدولية،  - (1)
 118م، ص6117

إلنساني والشريعة اإلسالمية، الطبعة التجاني إبراهيم حاج آدم، حماية المدنيين في النزاعات المسلحة في القانون الدولي ا - (2)
 337-338م، ص6116المركز القومي لإلنتاج اإلعالمي، الخرطوم، -األولى، إيماس الحديثة للطباعة والنشر

 338، صالسابق انظر: التجاني إبراهيم حاج آدم، المرجع - (3)
الدولية للصليب  من ميثاق اللجنة 1: المادة روانظ ،316-313-361، صالسابق يم حاج آدم، المرجعانظر: التجاني إبراه - (4)

 األحمر.
/  617م، ص3117األردن،-عبد الكريم علوان خطير، الوسيط في القانون الدولي العام، الكتاب الثالث: حقوق اإلنسان، عمان -(5)

امعة سعيد دحلب بالبليدة، كلية وانظر أيضا: جمال رواب، الوضع القانوني للمقاتل في القانون الدولي اإلنساني، رسالة ماجستير، ج
 311م، ص6118الحقوق، الجزائر، 
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نفيذ القواعد اإلنسانية، وذلك إما تحت الضغط أدى هذا لتراجع دور المنظمة في الرقابة على ت ،(1)حقهم
االحتالل خالل عدوانها األخير على غزة سبعة سلطات لقد استهدفت  ،(2)المخاطرالمالي أو تحت ضغط 
من المدنيين، وفي حادثة غير مسبوقة قصفت مدرسة بيت حانون  ضحيته المئاتمدارس لألونروا، راح 

مئات النازحين تم قصفها في المرة األولى، ثم أعيد قصفها  م، والتي كانت تحوي 6131يوليو  61يوم 
شراف مزامنة مع تواجد فريق  .(3)من األمم المتحدة جاء ليتفقد المكان رقابة وا 

للقيام بدور في احترام ومراقبة تنفيذ قواعد القانون  ،أن ضعف منظمة األمم المتحدة ويرى الباحث
لهذه المنظمة من قبل أطراف النزاع عادة، واتهامها دوما بالتحيز  الدولي اإلنساني، نابع من النظرة السيئة

نظرة النزاهة والحيادية التي تميزت بها اللجنة الدولية للصليب األحمر،  أفقدهالصالح القوى العظمي، مما 
 كذلك فإن التمويل المشروط لعملياتها من قبل بعض الدول قد يشكل عقبة جديدة إزاء قيامها بدور إنساني

 .أو رقابي محايد
 الفرع الثالث/ اللجنة الدولية لتقصي الحقائق

م، اللجنة الدولية لتقصي الحقائق، 3177من البروتوكول اإلضافي األول لعام  11نظمت المادة 
بخمسة عشر عضوا ، على درجة عالية من الخلق الحميد والمشهود لهم بالنزاهة، ويعمل وحددت أعضائها 

ة متجردين عن انتمائهم للدول، ويستمرون في أعمالهم لحين انتخاب أعضاء األعضاء بصفتهم الشخصي
ع األعضاء بالمؤهالت المطلوبة، وأن يراعي التمثيل جدد في المدة المحددة بخمس سنوات، والبد أن يتمت

تختص في فهي ، ولألعضاء التحقق من ذلك عند إجراء االنتخابات، وعن اختصاصات اللجنة الجغرافي
 .(4)في وقائع معينة والمساعي الحميدة بين الدولالتحقيق 

 المطلب الثاني: رقابة الدول
الدول التي تختص بالرقابة، هي تلك الدول التي تكون لها عالقة مباشرة بموضوع النزاع المسلح، إما 

 بصفتها دولة طرف في ذلك النزاع، أو ألنها قد اكتسبت صفة الدولة الحامية.
 راف النزاعالفرع األول: رقابة أط

، وتمتلك (5)وتمتنع عنضع قواعد القانون الدولي اإلنساني موضع التنفيذ، أطراف النزاع و يجب على 
 تنفيذ القانون الدولي اإلنساني، ويمكن تلخيص تلك الوسائل فيما يلي:لوسائل تعد آليات  ةالدولة عد

                                                           

 311، صنفس المرجعجمال رواب،  -(1)
مسعد عبد الرحمـن زيدان قاسم، تدخل األمم المتحدة في النزاعات المسلحة غير ذات الطابع الدولي، دار الجامعة الجديدة  -(2)

 311صم، 6111، للنشر، اإلسكندرية
اس األونروا أثناء تواجد النازحين جريمة ضد اإلنسانية ومخالفة للقوانين، تقرير صادر عن مركز االنسان استهداف مدر  - (3)

  www.alwatanvoice.com للديمقراطية والحقوق، منشور على موقع دنيا الوطن
 3177من البروتوكول اإلضافي األول لعام  11المادة  -(4)
 318جمال رواب، المرجع السابق، ص -(5)
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هم احترام تلك القواعد التعرف ، حتى يتسنى لمن يجب علي(1)أوال/ نشر أحكام االتفاقيات اإلنسانية
هم قد يصبحوا من المقاتلين عليها، وال يقتصر النشر على المقاتلين بل يمتد ليشمل السكان المدنيين ألن

 .(2)الحقا
لصليب األحمر، على افي زمن السلم بمساعدة  الدول : يجب أن تعملثانيا/ إعداد العاملين المؤهلين
 .(3)تطبيق االتفاقياتإعداد عاملين مؤهلين بغية تسهيل 
 .(4)للقادة العسكريينالقانونية : لتقديم المشورة ثالثا/ المستشارون القانونيون 

: يكفل إتباع قواعد القانون الدولي التي تطبق في النزاع رابعا/ إصدار نظام داخلي للقوات المسلحة
 .(5)المسلح

رقابة الذاتية على أعمال مقاتليهم، أو أن للدول أطراف النزاع أهمية كبيرة سواء في ال ويرى الباحث
رقابتهم على تصرفات الطرف األخر، ويجب أن يحافظ طرف النزاع على التواصل مع الهيئات 
والمنظمات الدولية، للحد من وقوع أية انتهاكات، ويقع على عاتق الدولة التي تعتبر طرفا في النزاع إيقاف 

 سبا لوقوع أية انتهاكات.القادة الميدانين عند حدود مسئولياتهم، تح
 The Protect Sateالفرع الثاني: رقابة الدول الحامية 

: هي دولة محايدة ليست طرفا في النزاع المسلح، يحددها أحد أطراف النزاع، ويقبلها الدولة الحامية
تبلور مفهوم ، ولقد (6)الخصم وتوافق على أداء المهام المسندة إلى الدولة الحامية وفقا لالتفاقيات الدولية
هو أن يفرض الطرف  ،الدولة الحامية بظهور قانوني الهاي وجنيف، حيث كان الوضع المعمول به سابقا

ي الذي يدفعه المنتصر إرادته على الطرف المهزوم، وتتم التسوية عن طريق التبادل والتعويض النهائ
 . (7)الطرف المهزوم قسرا

لجنة الدولية للصليب األحمر تعرض مساعيها الحميدة على أما إذا لم يتم تعيين دولة حامية، فإن ال
أطراف النزاع، من أجل تعيين دولة حامية يوافق عليها األطراف، وذلك دون المساس بحق أية منظمة 

من  ،ويمكن للجنة في سبيل ذلك أن تطلب بصفة خاصة ،إنسانية محايدة أخرى في القيام بالمهمة ذاتها
يقدر هذا الطرف أنه يمكن قبولها للعمل  ،مة تضم خمس دول على األقلكل طرف أن يقدم إليها قائ

 .(8)باسمه كدولة حامية لدى الخصم
                                                           

 3177المادة األولى/ الفقرة األولى، من البروتوكول اإلضافي األول لعام  -(1)
 386-383التجاني إبراهيم حاج آدم، المرجع السابق، ص -(2)
 م3177من البروتوكول اإلضافي األول لعام  8المادة  - (3)
 م3177من البروتوكول اإلضافي األول لعام  66المادة  - (4)
 م3177بروتوكول اإلضافي األول لعام من ال 11المادة  - (5)
 م3177من البروتوكول اإلضافي األول لعام  6المادة  - (6)
 311التجاني إبراهيم حاج آدم، المرجع السابق، ص - (7)
 م3177من البروتوكول اإلضافي األول لعام  8المادة  - (8)
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أطراف النزاع  أهميته إال أنإن الضرورة العملية هي التي اقتضت وجود نظام الدولة الحامية، ورغم 
وق أراضيها، وذلك امها فتحجم عادة عن تعيين دولة حامية كما تحجم عن قبول قيام الدولة الحامية بمه

حد طرفي النزاع أو كليهما في االعتراف بوجود حالة نزاع مسلح، أو لعدم استعداد الدولة إما لعدم رغبة أ
 .(1)المحايدة لالستجابة لتلك المهمة

 بة القضائية على أعمال المقاتلينالمطلب الثالث: الرقا
وبين رقابة القضاء الوطني  ،لجنائية الدوليةالمحكمة االمتمثل بالقضاء الدولي  بين رقابةتتنوع و 

 المحاكم الوطنية.المتمثل ب
 الفرع األول/ رقابة المحكمة الجنائية الدولية

وهو بدوره مكمل لالختصاص القضائي الوطني، وحددت المادة  ،للمحكمة اختصاص مستقبلي فقط
اإلبادة الجماعية، والجرائم ضد  الخامسة من الميثاق أن المحكمة مختصة بأربعة جرائم حصرا وهي جريمة

 :وتتكون المحكمة من خمسة أجهزة أساسية وهي، (2)اإلنسانية، وجريمة الحرب، وجريمة العدوان
 أوال/ هيئة الرئاسة: يتم اختيار الرئيس ونائبيه باألغلبية المطلقة للقضاة لمدة ثالث سنوات.

 ية، واالستئناف.ثانيا/ دوائر المحكمة: وهي ثالثة التمهيدية، واالبتدائ
 ثالثا/ مكتب المدعي العام: وهو يعمل كجهاز مستقل ومنفصل عن المحكمة.

 .(3)رابعا/ قلم المحكمة: وهو جهاز إداري غير قضائي، ويرأسه المسجل
خامسا/ جمعية الدول األطراف: وهي تمثل الجمعية العامة للدول األطراف في نظام المحكمة 

ة والمدعي العام والمسجل، وهي تراجع وتصدق على الميزانية األساسي، وتختص بانتخاب القضا
 .(4)العامة

 الفرع الثاني/ رقابة القضاء الوطني
وتطور عمل المحاكم  ،جرمي الحرب أمام المحاكم الوطنيةمعاقبة مأجازت اتفاقيات جنيف األربعة 

ن مبدأ العالمية الراسخ في الوطنية في عدد من الدول بخصوص الجرائم المعاقب عليها دوليا، وانطالقا م
بعض القوانين الجنائية الوطنية، والذي يقضي: بأن ينعقد للدولة حق والية االختصاص القضائي ضد 

، ويتضح بأن ذا المبدأ صعب التطبيق من الناحية الواقعية على كل (5)بعض الجرائم المحددة قانونا
بغة الدولية، كالقرصنة وتجارة الرقيق والمخدرات الجرائم، إال أن تطبيقه يسهل على تلك الجرائم ذات الص

م، وبالتالي من 3116وجرائم االبادة والحرب وضد االنسانية والعدوان المنصوص عليها في ميثاق روما 

                                                           

 611م، ص3116رسالة دكتوراة، جامعة القاهرة، كلية الحقوق، مصر،  عبد الكريم الداحول، حماية ضحايا النزاعات المسلحة الدولية، - (1)
 .36ص دوليا ،راجع: األعمال التي تشكل جرائم معاقب عليها  - (2)
 .م3116 لعام الدولية الجنائية للمحكمة األساسي روما نظام من 11و 16و 11و 11و 16 المواد - (3)
 م.3116ة الجنائية الدولية لعام من نظام روما األساسي للمحكم 336المادة  - (4)
 311الخرطوم، ص 6118أحمد علي إبراهيم حمو، مبدئي الشرعية واإلقليمية في القانون الجنائي السوداني، الطبعة السادسة،  - (5)
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يرتكب مثل هذا الجرم يكون قد اعتدى على مصلحة مشتركة بين دول العالم، وينشأ للدولة التي قبضت 
حبة مصلحة شانها في ذلك شأن باقي الدول، وهناك عدد من الدول قد عليه الحق بمعاقبته، ألنها صا

 قننت مبدأ العالمية في قوانينها الوطنية، بخصوص بعض الجرائم الدولية، ومنها هولندا وبريطانيا واسبانيا.
األول:  ،وقد انقسمت التشريعات الجنائية للدول في تجريم األفعال التي تعد جرائم دولية إلى منهجين

االكتفاء باإلحالة على النصوص الواردة في االتفاقية الدولية دون إدماج هذه النصوص في التشريع  هو
الوطني، أما الثاني: فهو التقنين الوطني للجرائم الدولية حيث يعد القانون الوطني هو ذاته المصدر 

 .(1)المباشر للتجريم والعقاب
رائيليين للمالحقة القضائية في لندن بتهم وسبق أن تعّرض عدة مسؤولين سياسيين وعسكرين إس

 ،ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية عقب دعاوى تقدم بها نشطاء فلسطينيون للقضاء البريطاني
كما  ،في ليفني، وقائد المنطقة الجنوبية اإلسرائيلية اللواء دورون الموغسيومنهم وزيرة الخارجية السابقة ت
لي األسبق عمير بيرتس لمغادرة لندن على عجل خالل إحدى زياراته بعد اضطر وزير الدفاع اإلسرائي

االحتالل ضغوطا دبلوماسية كبيرة على السلطات في لندن سلطات استصدار أمر باعتقاله، ومارست 
 لتعديل القانون البريطاني الذي يتيح استصدار أوامر اعتقال ضد كبار الساسة والعسكريين اإلسرائيليين، 

وأصبح من الصعب  القانون،وأدخلت تعديال على  6133بت لندن لهذه الضغوط عام وقد استجا
استصدار أوامر توقيف ما لم تتوفر أرضية قوية لتقديم الئحة اتهام ضد الشخصية المستهدفة وبموافقة من 

 .(2)النائب العام في بريطانيا
 خاتمة:

في سبيل تسهيل أدائها ألعمالها  ،م الطبيةلقد أوجدت االتفاقيات الدولية نظاما شامال لحماية الطواق
السيما وأن مهامها تتعلق مباشرة بالهدف األساسي الذي أوجد ألجله القانون الدولي  ،على الوجه األكمل

 وهو حماية الفئات الضعيفة وتقديم المساعدة لها، وكذلك جعل الحروب أخف ضررا. ،اإلنساني
ائيلي تجاه الطواقم الطبية الفلسطينية يهدف باألساس للنيل إال أن ما تقوم به سلطات االحتالل االسر 

والمتتبع لهذه االنتهاكات  ،منها ومنعها من القيام بمهامها، في انتهاكا صريح ألحكام القانون الدولي
ن غياب  يالحظ كم أنها أصبحت بمثابة سياسة ممنهجة ضد الطواقم الطبية وليس مجرد حدث عابر، وا 

االحتالل االسرائيلي في جعلها سياسة سلطات  يدل على مدى إمعانلك االنتهاكات أي تحقيقات جدية لت
ممنهجة معتمدة اختالل موازين المجتمع الدولي حيث تقف الواليات المتحدة بمثابة سد منيع ضد أي إدانة 

 وفيما يلي أبرز النتائج والتوصيات/ ،لالحتالل
 
 

                                                           

  633، ص6118طارق سرور، االختصاص الجنائي العالمي، دار النهضة العربية، القاهرة،  –  (1)
  www.aljazeera.netب ليفني االعتقال في لندن، تقرير الجزيرة نت منشور على الموقع االلكتروني تواطؤ بريطاني جنّ  - (2)
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 أوال/ النتائج:
لكنه ذو طبيعة نظرية أكثر  ،للطواقم الطبية هو نظام شامل وكاملالمقررة  الدولية نظام الحماية .3

 منها عملية.
الحماية المقررة للطواقم الطبية، أما مرآي ومسمع  تواصل سلطات االحتالل االسرائيلي انتهاك .6

العالم أجمع، وقد عملت العديد من المنظمات والمؤسسات الحقوقية على رصد وتوثيق انتهاكات 
لطواقم الطبية، إال أن ذلك لم يأخذ أي منحى عملي في سبيل ردع قادة االحتالل االحتالل بحق ا

وتقديمهم للمحاسبة أمام المحاكم الدولية نظرا لطبية النظام العالمي المختل ووقوف الواليات 
 المتحدة حارسا "أمينا" لمصالح االحتالل والنأي بقادته من الوقوف أمام المحاكم الدولية.

جرح واالعتقال واحتجاز أفراد القتل و الاالحتالل لتشمل سلطات اكات التي قامت بها تنوعت االنته .1
بالتدمير الكلي والجزئي،  الطواقم الطبية وكذلك استهداف الوحدات الطبية المتحركة والثابتة

والمالحظ أن هناك تصعيدا يأخذ منحى خطير جدا تجاه الطواقم الطبية، ففي كل حرب جديدة 
صعيد في الضفة نجد أن معدالت استهداف الطواقم الطبية في زيادة مستمرة وذلك على غزة أو ت

يعود بدوره لغياب الرادع الحقيقي في المحاسبة وكبح جماح المحتل من خالل تقديم قادته 
 .المجرمين للمحاكم الدولية

وهذا ي االنتهاكات بحق الطواقم الطبية، االحتالل فسلطات ال يوجد أي تحقيق جدي من قبل  .1
بدوره يؤدي إلى مردود كارثي في وسائل الرقابة والحماية للطواقم الطبيعة فغياب المحاسبة 
والمراقبة والتحقيق من قبل سلطات االحتالل على االنتهاكات بحق الطواقم الطبية يطلق العنان 

 أكثر لجيش االحتالل لالستمرار بارتكاب جرائم جديدة.
لم تتعد  في فلسطين االحتالل للحماية المقررة للطواقم الطبيةالمواقف الدولية تجاه انتهاكات  .8

االحتالل على التمادي في أعمالها االجرامية تجاه سلطات مما شجع  ،االدانة في أفضل األحوال
 الطواقم الطبية.
 ثانيا/ التوصيات:

لطواقم العمل على نشر النظام القانوني لحماية الطواقم الطبية، وتأطير دورات خاصة ألفراد ا .3
وكذلك اصدار نشرات اعالمية بهذا  ،الطبية حتى يعرفوا حقوقهم والتزاماتهم أثناء عملهم االنساني

 الخصوص.
 ،االحتالل أمام العدالة الدولية سلطاتعلى السلطة الوطنية الفلسطينية التوجه فورا لمقاضاة  .6

 صوص.ووقف سياسات التهديد والمراوغة، واتخاذ خطوات جدية وعملية بهذا الخ
في جرائمها عبر تغاضيه عن تلك الجرائم االحتالل سلطات كان المجتمع الدولي يساند  إذا .1

االحتالل والمجتمع الدولي سلطات واالنتهاكات، فالبد من التفكير بطرق وأساليب جديدة إلحراج 
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ل للوقوف عن مسئولياتهم، ومن هذه الطرق دعم حركة المقاطعة الشعبية العالمية، وتزويدها بك
 التقارير والحقائق التوثيقية التي تفضح االحتالل وجرائمه.

وتوحيد العمل المشترك بين  ،العمل على مواصلة التوثيق الدوري لالنتهاكات بحق الطواقم الطبية .1
الحقوقي الصادر بعد عدوان  الحقوقية في هذا الشأن على غرار التقرير والمؤسسات زكالمرا

ها عمليا، فمن الممكن في المستقبل القريب تكن لها أهمية كبيرة م، حتى لو لم يتم استثمار 6131
ما حدث أي تغير في السياسة الدولية أو تعديل في المنظمة العالمية األولى لتحديد معايير  إذا

 جديدة تحكم العالم.
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 التقارير والبيانات.
ر المادية التي لحقت بالمدنيين العدوان في أرقام، تقرير يوثق حصيلة الضحايا والخسائ .68

عمى أيدي قوات االحتالل اإلسرائيلي  6136آب  66تموز حتى  7وممتلكاتهم خالل الفترة من 
أو في مواجهتها، اعداد: مؤسسة الحق ومؤسسة الضمير ومركز الميزان والمركز الفلسطيني 

، منشور على االنترنت موقع مؤسسة الضمير 6138لحقوق االنسان، 
arabicweb.aldameer.org 
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سعاف القتلى  .67 الطواقم الطبية الفلسطينية بين نيران قوات االحتالل اإلسرائيلي ومهمة نقل وا 
والجرحى والمرضى، التقرير الثالث حول االنتهاكات اإلسرائيلية ضد الطواقم الطبية الفلسطينية 

، صادر عن 6111كانون األول/ ديسمبر  13وحتى  6116أيلول/سبتمبر  3خالل الفترة من 
 المركز الفلسطيني لحقوق االنسان.

استهداف سيارات اإلسعاف والمسعفين.. وجه آخر لجرائم االحتالل ويستدعي المالحقة القانونية،  .66
 www.palinfo.comتقرير منشور على موقع المركز الفلسطيني لإلعالم على االنترنت 

الهالل االحمر  االنسانية للجمعية الطبية والخدماتوي لالنتهاكات بحق الطواقم التقرير السن .61
 www.palestinercs.orgالفلسطيني، منشور على موقع جمعية الهالل األحمر 

الهالل االحمر  االنسانية للجمعيةالتقرير السنوي لالنتهاكات بحق الطواقم الطبية والخدمات  .11
 www.palestinercs.orgالفلسطيني، منشور على موقع جمعية الهالل األحمر 

استهداف مدراس األونروا أثناء تواجد النازحين جريمة ضد اإلنسانية ومخالفة للقوانين، تقرير  .13
 نشور على موقع دنيا الوطنصادر عن مركز االنسان للديمقراطية والحقوق، م

www.alwatanvoice.com 
م 66/16/6131تقرير أعده أحمد عبد العال منشور على شبكة الجزيرة نت بتاريخ  .16

www.aljazeera.net 
بتاريخ فيلم وثائقي بثته قناة الجزيرة الفضائية  ،غزة.. الصورة األخيرة -فلسطين تحت المجهر .11

 www.youtube.comمتوفر على قناة الجزيرة في اليوتيوب  ،م67/11/6138
في فلسطين.. يترك الجرحى ينزفون حتى الموت، مقال منشور على وكالة معا االخبارية بتاريخ  .11

18/36/6138 ،www.maannews.net 
والجراحة مباني مستشفى الوفاء للتأهيل الطبي بيان صحفي حول تداعيات تدمير مجمع  .18

 www.elwafa.psالوفاء الخيرية ، منشور على الموقع االلكتروني لجمعية التخصصية
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